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REGULAMIN 

 

Zawody o Puchar Prezesa 

XXXVIII Zawody JTS „Strzelec” rozgrywane w dniu 16.05.2021 

 

1. Cel zawodów 

 popularyzacja strzelectwa sportowego, 

 integracja posiadaczy broni, 

 doskonalenie umiejętności strzeleckich. 

2. Organizacja zawodów 

Organizatorem zawodów jest Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec”,  

ul. Jana Kiepury 55/22, 58-506 Jelenia Góra. Kontakt pod adresem e-mail: klub@strzelec.org  lub 

pod telefonem tel.  500-037-754, 663-227-666. 

Zawody są ujęte w kalendarzu DZSS i służą do przedłużenia licencji. 

3. Termin zawodów 

Zawody odbędą się 16 maja 2021r. od godziny 11.00 do 15.00. Biuro zawodów czynne będzie 

tego dnia do godziny 13.00. 

4. Miejsce zawodów 

Zawody odbędą się na strzelnicy JTS „Strzelec” na terenie byłego poligonu 18 Karkonoskiego 

Pułku Przeciwlotniczego. Dojazd od strony Alei Solidarności w Jeleniej Górze oraz drogą  

od gospodarstwa „Kozia Łąka” w Łomnicy. 

5. Rozgrywane konkurencje 

 Mała oś: 

1. Karabin Dowolny – 10 strzałów do tarczy na dystansie 50m, kaliber .22lr, postawa leżąc, 

2. Pistolet Sportowy – 10 strzałów do tarczy na dystansie 25m, kaliber .22lr, postawa stojąc, 

strzelanie z jednej ręki, 

 Duża oś: 

3. Pistolet Centralnego Zapłonu – 10 strzałów do tarczy na dystansie 25m, postawa stojąc,  

4. Karabin Centralnego Zapłonu – 10 strzałów do tarczy na dystansie 50m, postawa stojąc, 

5. Strzelba Gładkolufowa – na czas, z doładowaniem, do 6 celów (3 popery, 1 rzutek, 2 

płytki metalowe), kara +5s za każdy nietrafiony cel, amunicja śrutowa, ołowiana 

6. Strzelba Gładkolufowa – 5 strzałów do tarczy na dystansie 25m, amunicja typu breneka, 

 

W konkurencjach centralnego zapłonu dozwolone wszystkie przyrządy celownicze nieprzybliża-

jące celu.  

W konkurencjach pistoletowych można używać rewolwerów.  
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6. Uczestnictwo 

W zawodach mogą startować zawodnicy z licencją PZSS, posiadacze patentu PZSS, członkowie 

JTS „Strzelec”, posiadacze broni palnej kolekcjonerskiej oraz zaproszeni goście. Odpowiednie do-

kumenty należy okazać w biurze zawodów. 

 

7. Klasyfikacja i nagrody 

Indywidualna według wyników.  

Przewidziane nagrody dla każdej konkurencji: 

Za zajęcie 1-ego miejsca – puchary, medale, upominki 

Za zajęcie miejsca 2-ego oraz 3-ego – medale, upominki  

8. Koszty uczestnictwa 

Opłata wpisowa będąca jednocześnie składką wspierającą działalność statutową 

JTS „Strzelec” wynosi: 

- 15 zł za konkurencję w przypadku członka JTS Strzelec 

- 20 zł za konkurencję dla pozostałych osób. 

Opłata za wypożyczenie broni i/lub amunicji (jeżeli uczestnik nie posiada swojej) będąca jedno-

cześnie składką wspierającą działalność statutową JTS „Strzelec” to 20 zł za każdy typ broni. 

Wszyscy zawodnicy startują w dowolnie wybranej przez siebie liczbie konkurencji, tj. od 1 do 6. 

9. Dodatkowe informacje 

Uczestnicy posiadający własną broń mają obowiązek posiadania wskaźników bezpieczeństwa. 

W przypadku osób nieposiadających własnych ochronników słuchu bądź okularów ochron-

nych, organizator może je użyczyć na stanowisku. 

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczyć ilość konkurencji w dniu zawodów bez podania 

przyczyny. 

Organizacja zawodów JTS Strzelec ulega zmianie z powodu wprowadzenia nowych obostrzeń 

epidemiologicznych przez Ministerstwo Zdrowia. Do najważniejszych zmian należy:  

- w zawodach sportowych mogą uczestniczyć tylko zawodnicy - zakaz obecności dla osób po-

stronnych (widzów),  

- zapisy w Biurze Zawodów dokonujemy jednoosobowo, mając założoną obowiązkową ma-

seczkę ochronną na twarzy, a uprzednio dezynfekujemy ręce dostępnym na miejscu środkiem 

odkażającym,  

- na wolne stanowisko strzeleckie podchodzimy pojedynczo- prosimy o przestrzeganie zasady 

dystansu społecznego (2 m) oczekując na swoją kolej,  

- w miarę możliwości prosimy ograniczyć obecność na zawodach do niezbędnego minimum, 

aby ograniczyć ryzyko zakażenia. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie www.strzelec.org oraz profilu  

JTS Strzelec na portalu Facebook. 


