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REGULAMIN TECHNICZNY 

STRZELECTWO SPORTOWE 

 

 

I. ZAWODY 

1. Zawody zostały podzielone na 2 rundy – rywalizację w dwóch konkurencjach: 

a. Karabin pneumatyczny (karabin Feinwerkbau 300 Sport), odległość 10m,  

postawa stojąca, 6 strzałów próbnych do 2 tarcz – czas 6 minut, 20 strzałów ocenianych  

do 10 tarcz (2 strzały do każdej tarczy) – czas strzelania 20 minut. 

b1. Pistolet pneumatyczny – runda eliminacyjna (pistolet Feinwerkbau LP 65, 80, 90), 

odległość 10m, postawa stojąca, 6 strzałów próbnych do 1 tarczy – czas 6 minut, 20 

strzałów ocenianych do 4 tarcz (5 strzałów do każdej tarczy) – czas strzelania 20 minut. 

b2. Pistolet sportowy – runda finałowa (pistolet sportowy Psp20, kal. 5,6 mm 22LR), 

odległość 25m, postawa stojąca, 5 strzałów próbnych do 1 tarczy – czas 5 minut,  

20 strzałów ocenianych do 2 tarcz (10 strzałów do każdej tarczy) – czas strzelania 20 minut. 

2. Każde zawody składać się będą z rundy eliminacyjnej oraz rundy finałowej, do której 

zakwalifikuje się  

a. 8. najlepszych zawodników/zawodniczek z eliminacji (karabin pneumatyczny). 

b. 6. najlepszych zawodników/zawodniczek z eliminacji (pistolet sportowy, eliminacje 

pistolet pneumatyczny). 

3. Punkty zdobyte w rundzie eliminacyjnej i rundzie finałowej nie sumują się – na podstawie  

rundy finałowej wyłoniona zostanie kolejność na miejscach 1-8 (karabin pneumatyczny) lub 1-6 

(pistolet sportowy), natomiast na podstawie rundy eliminacyjnej pozostałe miejsca. 

4. Organizator zapewnia broń, amunicję, tarcze. 

5. Zawodnicy mogą ingerować w broń tj. w jej ustawienia przyrządów celowniczych. 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia może zgłosić dowolną ilość zawodników/zawodniczek. 
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2. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS. 

3. Sprawy sporne rozstrzygać będzie organizator zawodów wspólnie z sędzią głównym. 

 

III. PUNKTACJA 

1. W AMWL prowadzone są następujące klasyfikacje: 

- indywidualna, 

- drużynowa uczelni. 

2. Zwycięzcą zostaje zawodnik/zawodniczka, który uzyska największą ilość punktów.  

3. Za I miejsce zawodnik/zawodniczka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt., za III miejsce  

n-2 pkt., itd., gdzie n jest równe liczbie zawodników startujących w zawodach. 

4. Do punktacji drużynowej uwzględnianych jest 4. najlepszych zawodników/zawodniczek  

danej uczelni. 

5. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.  

6. W przypadku uzyskania przez drużyny lub zawodników tej samej ilości punktów,  

o kolejności miejsc decyduje większa liczba trafień 10, 9, 8 itd. 


