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Regulamin zawodów 
„Pierwsze Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie 

Sportowym Inżynierów Budownictwa 2019” 

Warszawa dn. 18.10.2019. 
(konkurencje: Psp10, Pcz10, Ksp10). 

 

1. Cel zawodów:  

a) integracja członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa PIIB o 

charakterze sportowym. 

b) wyłonienie mistrzów indywidualnych i drużynowych wśród zgłoszonych 

reprezentacji Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa PIIB. 

c) popularyzacja strzelectwa sportowego w środowisku inżynierów budownictwa 

w Polsce. 

d) inspirowanie członków OIIB do aktywnego uprawiania strzelectwa 

sportowego w swoich środowiskach branży budowlanej. 

e) umożliwienie członkom Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa 

współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej. 

 

2. Organizator zawodów: Zespół Strzelectwa Sportowego - Mazowieckiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B we 

współpracy z Centralnym Wojskowym Klubem Sportowym "Legia”  

Warszawa Sekcja Strzelecka 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3. 

 

Termin - miejsce zawodów: 18.10.2019 r. w godz. 17.00-20.00 strzelnica 

Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego "Legia” Warszawa Sekcja 

Strzelecka 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3. 

 

3. Program zawodów i konkurencje:  

 

PROGRAM  ZAWODÓW 

a) Psp10 - strzelanie z pistoletu sportowego bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm: 

 - odległość strzelania   - 25 m 

 - cel     - TS4*** 

 - postawa     - stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

 - ilość strzałów   - 2x5 strzałów ocenianych w czasie 2x5’  

                                                     (3 strzały  próbne w czasie 3’)  

 - ocena wyników   - suma przestrzelin ocenianych 10 z 13. 

 

b) Pcz10 – strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu, kal. 9 mm (*) 

 - odległość strzelania   - 25 m 

 - cel     - TS4*** 

 - postawa     - stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

 - ilość strzałów   - 10 strzałów ocenianych w czasie 10’  

                                                               (3 strzały próbne w czasie max.5’)  

 - ocena wyników   - suma przestrzelin ocenianych 10 z 13. 
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c) Ksp10 – strzelanie z karabinka bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm: 

- odległość strzelania   - 25 m 

 - cel     - tarcza TS1*** 

 - postawa     - stojąc (ubranie luźne) 

 - ilość strzałów   - 2x5 strzałów ocenianych w czasie 2x5’ 

                                                               (3 strzały próbne w czasie 3’)  

 - ocena wyników   - suma przestrzelin ocenianych 10 z 13. 

 

Dla konkurencji Psp i Pcz dopuszcza się wyłącznie otwarte przyrządy 

celownicze. Dla konkurencji Ksp dopuszcza się wyłącznie otwarte i zamknięte 

przyrządy celownicze.  

 

4. Uczestnictwo: zawody są zamknięte, wyłącznie dla zgłoszonych członków 

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.  

 

5. Klasyfikacja:  

a) indywidualna: w każdej z rozgrywanych konkurencji: Psp10, Pcz10, Ksp10. 

b) zespołowa: suma wyników dwóch najlepszych zawodników zwanych 

drużyną, spośród zawodników delegowanych przez Okręgowe Izby 

Inżynierów Budownictwa w każdej z rozgrywanych konkurencji: Psp10, 

Pcz10, Ksp10. 

 

6. Nagrody:  

a) puchary – dla trzech najlepszych drużyn OIIB w każdej z konkurencji  

                     zawodów na własność właściwej OIIB; 

b) puchary – dla najlepszych zawodników w każdej z konkurencji  

                     na własność zawodnika; 

c) dyplomy – z klasyfikacją i zdobytymi punktami w każdej z konkurencji  

                      dla pięciu pierwszych miejsc w każdej z konkurencji zawodów; 

d) dyplomy – ze zdobytymi punktami dla wszystkich pozostałych  

                      uczestników zawodów w każdej z konkurencji tj. dla dalszej 

                      klasyfikacji niż podano w pkt.7c. 

 

7. Zgłoszenia: wg zgłoszeń Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. 

Koszty uczestnictwa: 

- zawodnicy ponoszą koszty dojazdu na zawody,  

 - koszty startowego pokrywa organizator  Mazowiecka Okręgowa Izba 

            Inżynierów Budownictwa, 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B. 

 

8. W ramach startowego organizator zapewnia: strzelnicę, broń, amunicję, tarcze, 

obsadę sędziowską zawodów, puchary, dyplomy i inne środki niezbędne  

do przeprowadzenia zawodów.  
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9.  Startowe wynosi:  

a) 150 zł (max)brutto/start w trzech konkurencjach – gdy broń i amunicję  

               zapewnia Organizator, jak w pkt 8; 

b)  90 zł (max)brutto/start w trzech konkurencjach – gdy zawodnik startuje  

               z bronią i amunicją własną.  

Dopuszcza się możliwość wykupienia i startu w mniejszej liczbie konkurencji.  

Przy broni Organizatora nie dopuszcza się amunicji własnej. 

Organizator dopuszcza użyczanie broni wyłącznie wśród osób posiadających 

odpowiednie pozwolenie na broń. 

 

10. Oświadczenie startującego:  

   Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

organizacji zawodów strzeleckich i rejestracji ich przebiegu, co poświadcza 

podpisem na metryczce. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333) art. 81 ust. 1 zawodnik wyraża 

zgodę na rozpowszechnianie przez Centralny Wojskowy Klub Sportowy 

LEGIA Warszawa, Sekcja Strzelecka jego wizerunku do realizacji celów 

związanych z jego statutową działalnością w tym działań promocyjnych  

i reklamowych wynikających z organizacji zawodów strzeleckich,  

co poświadcza podpisem na metryczce. Startujący oświadcza, że zapoznał się  

z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce. 

 

11. Protesty i reklamacje: Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin  

lub innych decyzji sędziego stanowiskowego należy składać bezzwłocznie  

do Sędziego Głównego Zawodów, lecz nie później niż w ciągu 10’  

od zaistnienia faktu. Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego 

Zawodów w ciągu 10’. Reklamacji i odwołań od decyzji Sędziego Głównego 

Zawodów nie przewiduje się. 

 

12. Postanowienia końcowe: Zawody prowadzi komisja sędziowska powołana 

przez  Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia" Warszawa Sekcja 

Strzelecka.  

 

Ryszard Rak 

 

                   Sędzia PZSS  

 

(*) – organizator dopuszcza strzelanie z innych kalibrów broni centralnego zapłonu z zastrzeżeniem,  

           że klasyfikacja przestrzelin odbywać się będzie wg kalibru konkurencji tj. 9 mm. 

(**) – organizator dopuszcza strzelanie z broni i amunicji własnej. 

(***) – organizator zapewnia typowe cele jak w innych zawodach organizowanych przez Centralny 

                Wojskowy Klub Sportowy „Legia" Warszawa Sekcja Strzelecka.  

                (patrz strona: https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/zawody/zawody-klubowe.html) 


