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Regulamin zawodów 

10 strzałów ku chwale Ojczyzny 

„Nigdy Więcej Rzezi Wołyńskiej” 

1. CEL ZAWODÓW 
Za główne cele organizatorzy przyjmują: 
- upowszechnianie strzelectwa sportowego, 
- integracja środowiska strzeleckiego i członków KKS Kaliber, 
- doskonalenia umiejętności strzeleckich, 
- krzewienie postaw proobronnych i dostępu do broni palnej, 
- upamiętnienie Rzezi Wołyńskiej, 

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber“ (KRS 0000313437) ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin. 

Kontakt: klub@kkskaliber.pl lub andrzej@turczyn.pl strona internetowa: www.kkskaliber.pl  
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Zawody odbędą się w dniu 13 czerwca 2020 r. (sobota). Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godzinie 
930. Strzelnica Battlefield, Fort Marian 76-142 Malechowo 27B, strona internetowa: fortmarian.pl. 
O godzinie 1000 nastąpi ostateczne zamknięcie listy zawodników i zakończenie przyjmowania 
opłaty startowej. Zawody będą trwały do zakończenia strzelań we wszystkich konkurencjach. 
 

4. PROGRAM ZAWODÓW 
Dwie konkurencja pistoletowe (szczegółowy opis strzelania w regulaminie): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dwie konkurencje karabinowe: 
 
 
 
 
 
 

BROŃ 
Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm 
para – pojedynek strzelecki z wymianą 

magazynka 

Pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm 
Para - strzelanie dokładne 

PRZYRZĄDY 
CELOWNICZE 

Mechaniczne (otwarte - urządzenia 
optyczne niedozwolone) 

Mechaniczne (otwarte - urządzenia 
optyczne niedozwolone) 

ILOŚĆ STRZAŁÓW 
Dowolna (podczas strzelania 

obowiązkowa wymiana magazynka) 
13 w tym 10 ocenianych 

ODLEGŁOŚĆ 9 metrów 25 metrów 

CEL (tarcza) cele metalowe (biatlonka) TS2 

POSTAWA Stojąc, strzelanie oburącz Stojąc, strzelanie oburącz 

CZAS konkurencja na czas 7 min 

 

BROŃ 
Karabin centralnego 

zapłonu do 8 mm 
Karabin centralnego 

zapłonu do 8 mm 

PRZYRZĄDY 
CELOWNICZE 

Dowolne 
(optyka, kolimatory itp.) 

Mechaniczne (otwarte lub 
zamknięte, urządzenia 

optyczne niedozwolone) 

ILOŚĆ STRZAŁÓW 
10 strzałów ocenianych 
(dowolna ilość strzałów 

próbnych do tarczy próbnej) 
13 (w tym 10 ocenianych) 

ODLEGŁOŚĆ 100 metrów 100 metrów 

CEL (tarcza) TS1 NT23P 

POSTAWA 
Leżąc - dozwolone 

podparcie 
leżąc 

CZAS 7 min 7 min 

 
 

mailto:klub@kkskaliber.pl
mailto:andrzej@turczyn.pl
http://www.kkskaliber.pl/
http://fortmarian.pl/
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Dwie konkurencje ze strzelby gładkolufowej (szczegółowy opis strzelania w regulaminie):  

 

 

 

 

Pojedynek strzelecki Battlefield #6/2020 z obowiązkową wymianą magazynka.  
Broń – pistolet samopowtarzalny centralnego zapłonu kal. 9 mm Para. Cele to tzw. zestaw 
celów (biatlonka) – 6 celów metalowych.  
Zawodnik musi mieć na stanowisku startowym co najmniej dwa magazynki. W pierwszym 
magazynku zawodnik musi mieć 5 naboi. W drugim i kolejnych magazynkach zawodnik 
może mieć dowolną ilość naboi. 
Cele można ostrzelać dowolną ilością strzałów z tym, że jako pierwszy musi być 
załadowany do pistoletu magazynek z 5 nabojami, a po wystrzeleniu 5 naboi zawodnik 
musi dokonać wymiany magazynka. 
Strzelanie odbywa się na czas. Po sygnale startowym zawodnik ostrzeliwuje cele. Dla 
zaliczenia konkurencji zawodnik musi przewrócić wszystkie cele. Po przewróceniu 
ostatniego celu kończy się obliczania czasu. 
Odległość do celów metalowych 9 metrów. 
Pozycja startowa. Po komendzie „ładuj” zawodnik na linii otwarcia ognia ładuje broń 
(wprowadzenie magazynka do broni i przeładowanie broni) i z niezabezpieczoną, 
załadowaną bronią, skierowaną w pozycji bezpiecznej (45o w kierunku ziemi) oczekuje na 
sygnał „start” urządzenia liczącego czas. 
Naruszenie reguł strzelania powoduje doliczenie do czasu zawodnika 5 minut. 
Zwycięzcą pojedynku jest zawodnik z najniższym czasem strzelania. Miejsca punktowane 
zdobywają zawodnicy z kolejnymi najkrótszymi czasami po zwycięzcy. 
 
 
Pistolet centralnego zapłonu - strzelanie dokładne. 
Broń – pistolet samopowtarzalny lub rewolwer centralnego zapłonu kal. 9 mm Para. Cel to 
tarcza TS2. Odległość do tarczy 25 m. Strzelanie na czas – 7 minut. Po zakończeniu czasu 
zawodnik nie może oddawać strzałów, w razie oddanie strzału odliczana jest najwyższa 
przestrzelina. 
Zawodnik może mieć na stanowisku startowym trzy magazynki. Zawodnik oddaje do tarczy 
łącznie 13 strzałów, z czego 10 najlepszych przestrzelin jest sumowana jako wynik 
strzelania. W razie większej ilości przestrzelin niż 13 odejmowane są najwyższe 

BROŃ 
Strzelba gładkolufowa 

(powtarzalna lub samopowtarzalna) 
 

PRZYRZĄDY CELOWNICZE 
Mechaniczne (urządzenia optyczne 

niedozwolone) 
 

ILOŚĆ STRZAŁÓW 5 breneka  

ODLEGŁOŚĆ 25 m  

CEL (tarcza) TS2  

POSTAWA Stojąc  

CZAS 2 min.  
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przestrzeliny, tak aby w sumie pozostało 10 przestrzelin do oceny. Maksymalna ilość 
punktów do zdobycia to 100.  
Do jednego magazynka można załadować nie więcej niż 5 naboi, po wystrzeleniu należy 
wymienić magazynek na kolejny lub doładować magazynek. 
Po sygnale startowym zawodnik oddaje łącznie13 strzałów do tarczy TS2.  
Pozycja startowa. Po komendzie „ładuj broń” zawodnik na linii otwarcia ognia ładuje broń 
(wprowadzenie magazynka do broni i przeładowanie broni) i z niezabezpieczoną, 
załadowaną bronią, skierowaną w pozycji bezpiecznej (45o w kierunku ziemi) oczekuje na 
sygnał sędziego „start”. 
Naruszenie reguł strzelania powoduje dyskwalifikację zawodnika w konkurencji. 
Zwycięzcą konkurencji jest zawodnik z najwyższą ilością zdobytych punktów. Miejsca 
punktowane zajmują zawodnicy z kolejną najwyższą ilością punktów. 
 
Karabin centralnego zapłonu – dowolny (dozwolone przyrządy optyczne). 
Broń – karabin samopowtarzalny lub powtarzany kal. do 8 mm. Dozwolone są przyrządy 
optyczne – luneta, kolimator. Cel to tarcza TS2. Odległość do tarczy 100 m. Strzelanie na 
czas – 7 minut. Po zakończeniu czasu zawodnik nie może oddawać strzałów, w razie 
oddanie strzału odliczana jest najwyższa przestrzelina. 
Zawodnik oddaje do tarczy łącznie 13 strzałów, z czego 10 najlepszych przestrzelin jest 
sumowana jako wynik strzelania. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. W razie 
większej ilości przestrzelin niż 13 odejmowane są najwyższe przestrzeliny tak aby w sumie 
pozostało 10 do oceny. 
Po sygnale startowym zawodnik oddaje łącznie 13 strzałów do tarczy TS1.  
Pozycja startowa leżąca, dozwolone podparcie broni. Po komendzie „ładuj broń” zawodnik 
na linii otwarcia ognia ładuje broń (wprowadzenie magazynka do broni i przeładowanie 
broni) i z niezabezpieczoną, załadowaną bronią, skierowaną w pozycji bezpiecznej (w 
kierunku kulochwytu) oczekuje na sygnał sędziego „start”. 
Naruszenie reguł strzelania powoduje dyskwalifikację zawodnika w konkurencji. 
Zwycięzcą konkurencji jest zawodnik z najwyższą ilością zdobytych punktów. Miejsca 
punktowane zajmują zawodnicy z kolejną najwyższą ilością punktów. 
Dozwolone podparcie broni – dwójnóg (bipod) lub równoważne.  
 
Karabin centralnego zapłonu – mechaniczne przyrządy optyczne. 
Broń – karabin samopowtarzalny lub powtarzany kal. do 8 mm. Broń wyłącznie z 
mechanicznymi przyrządami celowniczymi (muszka, szczerbinka, przeziernik), zabronione 
są przyrządy optyczne jak lunet, kolimator. Cel to tarcza NP23P (popiersie żołnierza). 
Odległość do tarczy 100 m.  
Strzelanie na czas – 7 minut. Po zakończeniu czasu zawodnik nie może oddawać strzałów, 
w razie oddanie strzału odliczana jest najwyższa przestrzelina. 
Zawodnik oddaje do tarczy łącznie 13 strzałów, z czego 10 najlepszych przestrzelin jest 
sumowana jako wynik strzelania. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100. W razie 
większej ilości przestrzelin niż 13 odejmowane są najwyższe przestrzeliny tak aby w sumie 
pozostało 10 do oceny. 
Po sygnale startowym zawodnik oddaje łącznie13 strzałów do tarczy TS2.  
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Pozycja startowa leżąca, dozwolone podparcie broni dwójnóg (bipod) lub równoważne. Po 
komendzie „ładuj broń” zawodnik na linii otwarcia ognia ładuje broń (wprowadzenie 
magazynka do broni i przeładowanie broni) i z niezabezpieczoną, załadowaną bronią, 
skierowaną w pozycji bezpiecznej (w kierunku kulochwytu) oczekuje na sygnał sędziego 
„start”. 
Naruszenie reguł strzelania powoduje dyskwalifikację zawodnika w konkurencji. 
Zwycięzcą konkurencji jest zawodnik z najwyższą ilością zdobytych punktów. Miejsca 
punktowane zajmują zawodnicy z kolejną najwyższą ilością punktów. 
 
 
Strzelba gładkolufowa #6/2020 
Broń – strzelba gładkolufowa powtarzalna lub samopowtarzalna kal. 12. Cele to tarcza TS2. 
Odległość do tarczy 25 m. Strzelanie na czas – 2 minuty. Po zakończeniu czasu zawodnik 
nie może oddawać strzałów, w razie oddanie strzału odliczana jest najwyższa przestrzelina. 
Zawodnik oddaje do tarczy 5 strzałów. W razie większej ilości przestrzelin niż 5 
odejmowane są najwyższe przestrzeliny tak aby w sumie pozostało 5 do oceny. 
Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50.  
Po sygnale startowym zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy TS2. Niedozwolone podparcie 
broni. 
Pozycja startowa stojąca. Po komendzie „ładuj broń” zawodnik na linii otwarcia ognia ładuje 
broń (przeładowanie broni) i z niezabezpieczoną, załadowaną bronią, skierowaną w pozycji 
bezpiecznej (45o w kierunku ziemi) oczekuje na sygnał sędziego „start”. 
Naruszenie reguł strzelania powoduje dyskwalifikację zawodnika w konkurencji. 
Zwycięzcą konkurencji jest zawodnik z najwyższą ilością zdobytych punktów. Miejsca 
punktowane zajmują zawodnicy z kolejną najwyższą ilością punktów. 
 

5. UCZESTNICTWO 
Na listę zawodników mogą być wpisani, tj. mogą uczestniczyć w zawodach, zawodnicy, którzy (1) 
posiadają patent wydany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego (art. 10b ustawy o broni i 
amunicji), którzy (2) zostali wpisani na listę zawodników w biurze zawodów przed terminem jej 
zamknięcia (13.06.2020 r. godz. 1000) oraz którzy (3) uiścili właściwą opłatę startową. 
Każdy zawodnik wpisany na listę zawodników zobowiązany jest wpisać się do książki rejestru 
pobytu na Strzelnicy Battlefield, która będzie wyłożona w biurze zawodów. 
Każdemu zawodnikowi wpisanemu na listę zawodników zostaną wydane metryczki strzelań do 
poszczególnych konkurencji.  
 

6. KLASYFIKACJA/REZULTATY 
Klasyfikacja będzie indywidualna osobno w każdej konkurencji strzeleckiej, według ilości 
zdobytych punktów. Punktacja będzie wpisywana do metryczek wydanych zawodnikowi, na 
podstawie przestrzelin w tarczy przez sędziów w biurze obliczeń (komisja RTS). Bieżące wyniki 
będą udostępniane w trakcie trwania zawodów. Reklamacje do wyników zgłaszać należy w ciągu 
10 minut od momentu ogłoszenia rezultatów zawodnika w danej konkurencji. 
Rezultaty zawodów ogłoszone zostaną publicznie (rezultaty), w terminie do 10 dni roboczych po 
zawodach na stronie internetowej ZZSS (www.zzss.pl). 
 
 

http://www.zzss.pl/
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7. NAGRODY 
Bezpośrednio po zakończeniu zawodów zwycięzcy poszczególnych konkurencji (miejsca I-V) 
otrzymają pamiątkowe puchary, medale, dyplomy. Puchar za 1 miejsce, medal srebrny i brązowy 
za 2 i 3 miejsce, dyplomy za miejsca od 1 do 4. 
Informacja dodatkowa: wśród wszystkich zawodników wpisanych na listę zawodników, którzy 
będą uczestniczyli we wszystkich konkurencjach strzeleckich, w trakcie trwania zawodów 
rozlosowany zostanie egzemplarz broni palnej (Glock 17), który zawodnik otrzyma po udzieleniu 
poprawnej odpowiedzi na konkursowe pytanie z zakresu wiedzy o strzelectwie sportowym i broni 
palnej, podane przez organizatora zawodów podczas ich trwania. Odbiór broni nastąpi z 
zachowaniem rygorów ustawy o broni i amunicji w koncesjonowanym sklepie Ranger w Koszalinie.  
W losowaniu nie mogą uczestniczyć osoby, które w poprzednich zawodach organizowanych przez 
KKS Kaliber w roku kalendarzowym 2020 otrzymały nagrodę w postaci broni. Gdyby uczestniczyły 
w losowaniu ich wybór będzie nieważny. 
Zawodnik nie może otrzymać ekwiwalentu finansowego w zamian za wygrany egzemplarz broni, 
nie może dokonywać zamian, zmian w związku z wygranym egzemplarzem broni. Organizator 
zawodów stawia do dyspozycji zawodnika wyłącznie opisany egzemplarz broni. W razie 
nieodebrania broni w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia zawodów, zawodnik traci prawo do 
nagrody.  
 

8. ZGŁOSZENIA 
Wstępne zgłoszenie udziału w zawodach można dokonać w drodze korespondencji e-mail na 
adres: andrzej@turczyn.pl do końca dnia 12.06.2020 r. Zgłoszenie dokonane w drodze e-mail, nie 
zwalnia zawodnika od konieczności dokonania wpisu na listę zawodników zgodnie z punktem 5 
regulaminu. 
 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA  
Opłata startowa (wsparcie organizacji zawodów) wynosi 50 zł za pierwszą konkurencję i po 30 
zł za każdą kolejną konkurencję. Opłata startowa płatna jest gotówką w trakcie wpisywania na 
listę zawodników w biurze zawodów. 
Zawodnicy, którzy podczas zawodów wykonują funkcje sędziowskie, porządkowe lub inne 
organizacyjne – uzgodnione z organizatorem zawodów, uiszczają opłatę startową w wysokości 50 
zł, niezależnie od tego w ilu konkurencjach strzeleckich biorą udział. 
Organizator zawodów ponosi koszty organizacji zawodów, w szczególności opłaty za korzystanie 
ze strzelnicy, koszty obsady sędziowskiej, koszty udziału ratownika, koszty nagród, pucharów, 
medali, dyplomów. 
 

10. SPRAWY RÓŻNE, WYJAŚNIENIA 
Broń i amunicja własna zawodników. Istnieje możliwość korzystania z broni obiektowej zgodnie z 
cennikiem Strzelnicy Battlefield. 
Konkurencje strzeleckie będą się odbywały na dwóch osiach strzeleckich. Na jednej osi 
strzeleckiej konkurencje pistoletowe z pistoletu, a po zakończeniu strzelań pistoletowych ze 
strzelby gładkolufowej. Na drugiej osi strzeleckiej odbywały się będą konkurencje karabinowe. 
Kolejność udziału zawodników w strzelaniach według kolejności wpisu na listę zawodników w 
biurze zawodów. 
Poprzez podparcie uznaje się swobodne podparcie w jednym miejscu, z przodu karabinu. 
Podparcie broni na odcinku nie większym niż 5 cm. Za podparcie uznajemy bipod, dwójnóg, albo 
inną stałą, sztywną konstrukcję. Nie uznajemy za podpórkę plecaka, poduchy strzelniczej, czy 
podpórki o długości przylegania do broni powyżej 5 cm.  

mailto:andrzej@turczyn.pl
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Podczas konkurencji z karabinu centralnego zapłonu bez przyrządów optycznych dozwolone jest 
opieranie broni o kończyny, oraz podparcie jw. 
Regulamin może ulec zmianie w trakcie zawodów wyłącznie na wniosek organizatora (KKS 
Kaliber) przed rozpoczęciem konkurencji strzeleckich, o ile żaden z zawodników wpisanych na listę 
zawodników nie zgłosi sprzeciwu. 
W trakcie zawodów przewidziany posiłek dla zawodników (np. grochówka). W biurze zawodów 
dostępna jest woda dla zawodników. 
Zawody odbywają się z udziałem ratownika (medycznego). 
Na Strzelnicy Battlefield obowiązuje regulamin strzelnicy publicznie dostępny, do którego 
stosowania zobowiązani są zawodnicy.  
Na strzelnicy w trakcie zawodów broń musi znajdować się w futerałach, rozładowana, bez 
podpiętego magazynka i tylko w ten sposób może być przenoszona. Wszystkie czynności związane 
z bronią mogą odbywać się wyłącznie na komendę sędziego na stanowisku strzeleckim. 
Sędzia główny zawodów, sędziowie stanowiskowi mogą nosić broń, w rozumieniu przepisów 
ustawy o broni i amunicji, poza stanowiskiem strzeleckim. 
Wyjęcie broni możliwe wyłącznie na stanowisku strzeleckim na komendę sędziego, lub w strefie 
bezpieczeństwa bez komendy sędziego. 
Organizator wyznaczy strefy bezpieczeństwa. W strefie bezpieczeństwa broń można wyjąć z 
futerału w celu sprawdzenia, przygotowania, jednak lufę można kierować wyłącznie w kierunku 
bezpiecznym, kulochwytu. W strefie bezpieczeństwa zabrania się wyjmowania amunicji lub 
amunicji ćwiczebnej, zbijaków itp., a broń musi być rozładowana bez podpiętych magazynków. 
Przez rejestrację w biurze zawodów na listę zawodników i uiszczenie opłaty startowej zawodnik 
potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu zawodów i jego akceptację. 

 
11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. administratorem danych osobowych jest KKS Kaliber z siedzibą w Koszalinie,  
2. dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia 
i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 
3. dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami  określonymi w rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjęt mi w celu 
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 
4. administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 
uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do 
wyłonienia zwycięzców konkurencji. 
5. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy 
(akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, 
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 
6. uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia 
przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co 
uniemożliwi jednak udział w zawodach. 
7. uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których 
mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 
8. przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację 
imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, 
w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych 
Internecie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie KKS Kaliber w Koszalinie. 
9. podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich 
przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 

 

zarząd Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego „Kaliber” 
Andrzej Turczyn prezes, Jacek Katzer wiceprezes, Mieczysław Szczypiński wiceprezes 

 


