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1. UWAGI WSTĘPNE 

Na podstawie ustawy o sporcie Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS) jest jedynym 
związkiem narodowym w sporcie strzeleckim w Polsce.  

W skład sportu strzeleckiego objętego nadzorem organizacyjnym PZSS – wchodzą: 

· strzelectwo sportowe oparte jest na przepisach ISSF (International Sport Shooting Federation) –   
jest ujęte w części pierwszej niniejszego zbioru regulaminów (obejmuje konkurencje olimpij-
skie wraz z finałami oraz pozostałe konkurencje wchodzące w skład programu mistrzostw świata,  
mistrzostw kontynentalnych i zawodów międzynarodowych; 
 

· strzelectwo długodystansowe oparte jest na przepisach WBSF (World Benchrest Shooting Fede-
ration) lub jest oparte na przepisach ICFRA (International Confederation of Fullbore Rifle Asso-
ciations – Międzynarodowy Związek Stowarzyszeń strzelań z karabinów dużego kalibru), a także 
na przepisach ITCC [International T-Class Confederation – Międzynarodowy Związek strzelań  
w klasie T [strzelań precyzyjnych z karabinów dużego kalibru na dystansach w zakresie najczę-
ściej do 1600 metrów (1749,78 yardów)] oraz na adaptacji tych przepisów w stosunku do precy-
zyjnych strzelań z karabinów centralnego zapłonu w postawie leżąc; przyjętych obecnie przez or-
ganizatora zawodów F-CLASS w oparciu o regulaminy PZSS; 
 

· strzelectwo dynamiczne oparte na przepisach IPSC (International Practical Shooting Confede-
ration – Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego); strzelectwo dynamiczne repre-
zentowane jest przy PZSS przez struktury krajowe o nazwie IPSC Region Polska na czele z Dy-
rektorem Regionalnym.  W sprawach przepisów opiera się na działalności  IROA (International 
Range Officer Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów), które posiada krajowe 
struktury o nazwie NROI (National Range Officer Instytut) – powoływany przez Przewodniczące-
go Kolegium Sędziów PZSS i zrzeszające sędziów IPSC - Region Polska.  
 

· Strzelectwo dynamiczne oparte  na przepisach IDPA (International Defensive Pistol Assiocia-
tion) Międzynarodowe Zrzeszenie Pistoletu Obronnego; strzelectwo  dynamiczne reprezentowane 
jest przy  PZSS przez strukturę  o nazwie (International Point of Contact) IPOC Polska na czele z 
przedstawicielem nominowanym przez IDPA    i akceptowanym przez PZSS. Strzelcy IDPA po-
siadają licencję PZSS oraz licencję IDPA. Sędziowie  IPDA posiadają licencję  sędziego strzelec-
twa dynamicznego PZSS oraz dodatkowe uprawnienia wg reguł  IDPA.   
 

· strzelectwo historyczne oparte jest na przepisach EGS (Europäische Gemeinschaft Historischer 
Schützen – Europejska Wspólnota Strzelców Historycznych) oraz regulaminach PZSS i zasadach 
przyjętych przez PSSH (Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Historycznego); 
 

· strzelectwo czarnoprochowe oparte jest na przepisach MLAIC (Muzzle Loaders Associations In-
ternational Commitee - Międzynarodowy Komitet Związków Strzelców Broni Odprzodowej) oraz 
regulaminach PZSS dla pozostałych konkurencji nie objętych tymi przepisami; 
 

· strzelectwo westernowe działa na podstawie regulaminów PZSS i jest oparte na przepisach SASS 
(Single Action Shooting Society – Towarzystwo Strzelań z broni powtarzalnej) oraz zasadach 
przyjętych przez PSSW (Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Westernowego);                              
w jego skład wchodzą m. in. strzelania w formie CAS (Cowboy Action Shooting) oraz WBAS 
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(Wild Bunch Action Shooting), także CMSA (Cowboy Mounted Shooting Assotiation) – ich opisy 
zamieszczono w tekście zasadniczym; 
 

· strzelectwo bractw kurkowych oparte jest na tradycyjnych, regionalnych (wewnętrznych) prze-
pisach Bractw Kurkowych (Towarzystw Strzeleckich) i na podstawie Regulaminu Strzelniczego 
ZKBSRP (Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej – związek 
stowarzyszeń), a także na zasadach strzelań międzynarodowych przyjętych przez EGS              
(Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen - Europejska Wspólnota Historycznych Strzel-
ców) oraz regulaminach PZSS; 
 

· strzelectwo  osób niepełnosprawnych oparte na zasadach akceptowanych przez IPC (Internatio-
nal Paralympic Committee - Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski) według przepisów przyję-
tych przez WSPS (World Shooting Para Sport) dla konkurencji paraolimpijskich oraz nie parao-
limpijskich; 
 

· strzelectwo osób niewidomych lub słabowidzących według przepisów WSPS (World Shooting 
Para Sport), a przyjętych przez IBSA (International Blind Sports Federation – Międzynarodowa 
Federacja Niewidomych Sportowców) lub uznawanych przez Shooting Committee IBSA  (Komi-
tet Strzelecki IBSA).   

 
  



Strona 5 z 62 
 

2. ZASADY OGÓLNE  
 

a) Zapisy tego rozdziału regulaminów obejmują zawody ujęte w centralnym kalendarzu sporto-
wym Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; wojewódzkie związki strzelectwa sportowego 
w sposób autonomiczny decydują o ujęciu konkretnych zawodów również w kalendarzu woje-
wódzkim. 

 
b) Zapisy regulaminu w każdej z ujętych w tym dziale odmian sportu strzeleckiego dotyczą wszyst-

kich zawodów rangi krajowej lub międzynarodowej, a szczególnie rozgrywanych o Mistrzostwo 
Polski, Puchar Polski, Rundy Pucharu Polski, Grand Prix Polski oraz zawodów międzynarodowych 
i pozostałych. 

 
c) Organizatorami zawodów (po zatwierdzeniu wniosku o organizację zawodów sportowych przez 

PZSS oraz umieszczeniu zawodów w centralnym kalendarzu PZSS) mogą być:  
    klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS,  
    wojewódzki związek strzelectwa sportowego. 
 
d) W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorgani-

zację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo inne 
podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do sportu 
strzeleckiego.  

 
e) W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski w danej odmianie sportu strzeleckiego o ilości me-

dali oraz o konkurencjach zatwierdzonych do rywalizacji o tytuł oficjalnego Mistrza Polski decydu-
je Zarząd PZSS na wniosek Komisji dla konkurencji nie objętych przepisami ISSF. PZSS decyduje 
również o minimum klasyfikowanych zawodników w danej konkurencji i ilości rozgrywanych 
konkurencji dla uznania zawodów (lub konkurencji) za: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski lub 
Międzynarodowe Grand Prix Polski  albo Mistrzostwa Polski lub Grand Prix Polski. 

  
f) Odnośnie wręczania medali i dyplomów obowiązują (określone każdorazowo dla danych zawodów) 

przez PZSS minimalne ilości klasyfikowanych zawodników w danej konkurencji. Analogicznie 
PZSS decyduje o przeprowadzeniu określonej ilości  lub rodzaju konkurencji drużynowych (zespo-
łowych) – na podstawie zgłoszenia organizatora i przedłożonego programu zawodów. Pozostałe 
konkurencje oraz podział nagród i wyróżnień organizator podaje do wiadomości PZSS i zamieszcza 
w regulaminie zawodów. 

 
g) Organizator zawodów zgłasza w terminie przyjętym corocznie dla ustalenia centralnego kalendarza 

PZSS wniosek z podaniem terminu, miejsca oraz programu zawodów zawierającym ilość propo-
nowanych konkurencji z podziałem na poszczególne kategorie – podając w regulaminie planowa-
nych zawodów zbiór przepisów, które będą obowiązywać podczas ich trwania (np. IPSC albo 
MLAIC lub SASS etc.) – co dotyczy szczególnie konkurencji rozgrywanych częściowo według od-
rębnych zasad (np. SASS/CMSA lub MLAIC/NON MLAIC etc.).  

 
h) Kolegium Sędziów PZSS zatwierdza obsadę sędziowską oraz wyznacza Delegata Technicznego. 

Organizator (w zależności od specyfiki zawodów) powinien uwzględnić niezbędne specjalizacje 
sędziów powoływanych na zawody w stosunku do pełnionych funkcji. W przypadku obecności sę-
dziów międzynarodowych na zawodach; ich udział w tym charakterze KS PZSS uznaje na zasadzie 
wzajemności i w zakresie posiadanych przez nich aktualnych uprawnień federacji krajowych lub 
międzynarodowych. 

 
i) Organizator zawodów z udziałem zawodników międzynarodowych w regulaminie zawodów 

uwzględnia przepisy krajowe oraz międzynarodowe dotyczące przywozu i wywozu broni oraz 
amunicji na terytorium RP oraz jej tranzytu przez obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego. Organizator powinien podać rodzaj dokumentów obowiązujących i wymaga-
nych od strzelców (zawodników) na czas dojazdu i trwania zawodów, a w szczególności obowiązek 
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posiadania Europejskiej Karty broni palnej. Na organizatorze zawodów spoczywa obowiązek po-
twierdzania zaproszeń dla zawodników z zagranicy – jeżeli są one wymagane przez dany kraj. 

j) Organizator ma prawo do wyboru konkurencji podanych w poniższym zestawieniu (w oparciu o 
zbiór regulaminów PZSS); uwzględniając przede wszystkim zasady bezpieczeństwa, przepusto-
wość strzelnicy oraz dostępność osi strzeleckich na poszczególnych dystansach lub dla poszczegól-
nych rodzajów strzelań (dotyczy to także ograniczeń dla energii broni używanej na danej osi strzel-
nicy). W poszczególnych, specyficznych przypadkach uwzględnia brak barier architektonicznych 
dla sportowców niepełnosprawnych. Zawody odbywające się na strzelnicach poligonowych muszą 
zapewnić warunki bezpieczeństwa dla wszystkich obecnych na strzelnicy podczas zawodów, a or-
ganizator musi uzyskać wcześniejszą zgodę organu zarządzającego strzelnicą na jej wykorzystanie 
(jako załącznik zgłoszenia zawodów do centralnego kalendarza sportowego PZSS). 

 
i) Organizator  (w zależności od ilości zgłoszeń) ma prawo do ograniczenia ilości zawodników (przy-

jęcia zgłoszeń) lub przeprowadzenia eliminacji do zawodów lub podobnego rodzaju kwalifikacji 
zgłoszonych zawodników. Takie rozwiązanie musi być ujęte w regulaminie zawodów.  

 
j) W przypadku zawodników zagranicznych organizator dokonuje weryfikacji ich zgłoszeń na pod-

stawie dokumentów wymaganych zwyczajowo na zawodach tej rangi (na zasadzie wzajemności) 
lub zgłoszeń macierzystych federacji (związków) krajowych (jeżeli tak mówi regulamin zawodów) 
oraz informuje na podstawie ustawy o broni i amunicji - w trybie przez nią przewidzianym upraw-
niony organ (komendant wojewódzki Policji) o organizacji imprezy z udziałem cudzoziemców. 

 
k) W przypadku stosowania opłat wyższych niż wynikają z oficjalnych tabeli opłat PZSS (za udział w 

zawodach lub w przypadku stosowania innych dodatkowych opłat tego rodzaju), ich organizator in-
formuje PZSS o wysokości startowego w złotówkach lub walutach obcych.      

 
l) Organizator zawodów ujętych w kalendarzu centralnym PZSS może zawierać umowy reklamowe 

lub prawa do wizerunku albo prawa do transmisji zawodów wyłącznie w porozumieniu       z PZSS. 
Prawa do zastrzeżonych znaków towarowych, wizerunków lub nazw muszą być respektowane. 

 
ł) Organizator zapewnia należytą oprawę zawodów oraz udział mediów w przekazie informacji. Wy-

niki poszczególnych konkurencji i bieżąca klasyfikacja zawodników powinna być podawana na 
bieżąco oraz musi być dostępna  zgodnie z zasadami dla danych rodzajów strzelań.     Organizator 
zawodów w uzgodnieniu z Delegatem PZSS, przekazuje tak szybko jak to jest możliwe ostateczne 
wersje rezultatów zawodów do biura PZSS i KS PZSS w wersji papierowej oraz elektronicznej (w 
tej wersji również do mediów). 

 
m) Wszędzie tam gdzie nie zostało to wyszczególnione odrębnymi przepisami lub regulaminami mu-

szą być stosowane przepisy bezpieczeństwa  uchwalone przez Zarząd PZSS oraz zatwierdzone w 
regulaminie danej strzelnicy lub obiektu poligonowego. 

 
n) Kwestia zabezpieczenia medycznego należy każdorazowo do organizatora wydarzenia. 
 
ń) Zarząd PZSS oraz jego komisje, powierzając organizację poszczególnych rodzajów strzelań (rozpa-

trując wniosek potencjalnego organizatora) kierują się kompetencjami organizatora i jego doświad-
czeniem w bezpiecznym przeprowadzeniu imprezy i dochowaniu oczekiwanych standardów oraz 
należytej oprawy przewidzianej dla wydarzenia sportowego. Monopol na organizację konkretnych 
rodzajów strzelań lub na przeprowadzenie danych zawodów może wynikać jedynie z tradycji lub 
zasad skodyfikowanych w uznawanych przez PZSS przepisach organizacji i stowarzyszeń między-
narodowych albo krajowych. 

 
o) Zarząd PZSS w szczególnych przypadkach może objąć patronatem honorowym zawody szczegól-

nie ważne dla rozwoju strzelectwa sportowego w Polsce lub mające znaczenie dla postrzegania 
Polski na arenie międzynarodowej oraz zakreślić ramy tego patronatu w ramach możliwości PZSS. 
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p) W pozostałych sprawach dotyczących wątpliwości interpretacyjnych dla niniejszego zbioru regu-
laminów opinia Komisji do spraw konkurencji nie objętych przepisami ISSF jest wiążąca.  

 
 

3. PODSTAWOWE KALIBRY W BRONI CZARNOPROCHOWEJ 

[Dotyczy wszelkiej broni czarnoprochowej używanej w poniższym zbiorze regulaminów] 

 

CZARNOPROCHOWE PISTOLETY, REWOLWERY, BROŃ DŁUGA 

Kaliber w calach [in] Kaliber w milimetrach [mm] 

.31 7,87 

.32 8,13 

.35 8,89 

.36 9,14 

.38 9,65 

.40 10,16 

.44 11,18 

.45 11,43 
.451 11,46 
.50 12,70 
.54 13,72 
.58 14,73 
.62 15,75 

 

 

STRZELBY CZARNOPROCHOWE 

Kaliber Średnica w calach [in] Średnica w milimetrach [mm] 

10 Gauge .775 19,69 

12 Gauge .725 18,42 

16 Gauge .665 16,89 

20 Gauge .615 15,62 

28 Gauge .545 13,84 
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.410 Bore .410 10,41 

 
 

 
 

4. PRZELICZANIE  PODSTAWOWYCH KALIBRÓW BRONI W INNYCH STRZELANIACH 
 

Tabela przeliczeniowa jednostek kalibrów broni używanych w pozostałych strzelaniach 
milimetry cale wagomiar rodzaj broni 

4,5  .177   broń pneumatyczna 
5,6  .22   broń małokalibrowa 
7,62  .30   broń centralnego zapłonu 

8  .315   broń centralnego zapłonu 
9  .35   broń centralnego zapłonu 

9,65  .38   broń centralnego zapłonu 
11,43  .45   broń centralnego zapłonu 
16,8    kaliber 16 broń śrutowa 
18,2    kaliber 12 broń śrutowa 
19,7    kaliber 10 broń śrutowa 

Uwagi:  
a) w tabeli pominięto kalibry dla broni pneumatycznej powyżej zakresu 4,48-4,52 mm; 
 
b) w tabeli pominięto kalibry dla broni centralnego zapłonu w zakresie od 5,45 mm do 12,7 mm (lub ich ekwiwa-

lent w calach), które są podane szczegółowo w tekście poniżej - bezpośrednio w opisach poszczególnych 
konkurencji wraz z rodzajem naboju (tam gdzie jest to doprecyzowane regulaminem zawodów); 

c) w niektórych rodzajach strzelań ograniczenia regulaminowe mogą dotyczyć także energii wylotowej pocisku, 
która podawana jest w dżulach (J);  

 
d) w niektórych rodzajach strzelań podobnym ograniczeniom może podlegać  wielkość, kształt oraz rodzaj materia-

łu z którego wykonany jest pocisk; 
 
e) w amunicji używanej w strzelaniach z gładkolufowej broni śrutowej wymagana jest amunicja przystosowana 

długością łuski (najczęściej spotykanym podstawowym standardem!) odpowiednio do komory o długości 70 
(2 ¾”) lub 76 mm (3”) – co jest wyraźnie na niej oznaczone; należytą uwagę należy zachować przy używaniu 
broni pochodzącej szczególnie z okresów wcześniejszych (przełom XIX i XX wieku) – mogą ją charakteryzo-
wać rzadziej spotykane standardy i jest trudniej dostępna  amunicja (odmienna wymiarowo łuska)  – często 
może to być po prostu strzelba (broń) czarnoprochowa używana także w strzelectwie historycznym oraz w 
strzelectwie westernowym .  

 
f) wielkość ładunku śrutowego również może podlegać ograniczeniom regulaminowym (średnica kulek,   rodzaj 

materiału lub stosowanie monolitycznego pocisku ołowianego typu Breneka etc.); 
 
g) w amunicji używanej do strzelań z broni kulowej amunicja musi odpowiadać nie tylko kalibrowi broni ale także 

innym parametrom dla naboju przewidzianego przez producenta danego modelu broni (wielkość naboju w sto-
sunku do komory nabojowej oraz energia amunicji, rodzaj pocisku i parametry łuski). 

 
h) w strzelaniach z broni czarnoprochowej może być stosowany wyłącznie proch czarny wytworzony fabrycznie; 
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i) proch nitrocelulozowy bezdymny pod żadnym pozorem nie może być użyty w broni czarnoprochowej jako 

zamiennik prochu czarnego ! 
 
j) używana przez zawodników amunicja elaborowana lub reelaborowana podlega takim samym ograniczeniom 

regulaminowym jak amunicja fabryczna (uwzględniając również tzw. Wildcat – szerzej omówiony przy opisach 
konkurencji; tam gdzie jest to doprecyzowane regulaminem zawodów).  

5. STRZELECTWO DŁUGODYSTANSOWE  

 Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie  
długodystansowym jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, a szczególnie: 
indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich (przykładowo: zawody F-Class).  

Zawody rozgrywane w Polsce od 2009 roku według międzynarodowych zasad F-Class, z biegiem czasu 
powiększone o kilka nowych konkurencji. Od początku wszystkie zawody w kalendarzu głównym a od 2010 nie-
przerwanie organizowane są Mistrzostwa Polski pod patronatem PZSS a od 2016 zawody Long Range Euro Cup o 
zasięgu ogólnoeuropejskim. 

Cele zawodów 
· W Mistrzostwach Polski wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski F-Class we wszystkich konkuren-

cjach objętych regulaminem. 
· Na zawodach Long Range Euro Cup F-Class wyłonienie czołówki europejskiej oraz podniesienie poziomu 

obronności w krajach europejskich. 
· Ranking Ligii F-Class (Puchar Polski F-Class) jest rankingiem stwarzającym możliwości oceny poziomu 

sportowego zawodników w trakcie całego sezonu 
· W innych zawodach organizowanych w Polsce, wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach 

strzelectwa długodystansowego.  
 
Terminy zawodów 

· Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz PZSS.  
· Na wniosek organizatorów, zawody są umieszczane w kalendarzu po wcześniejszym zaopiniowaniu przez 

Komisję Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF przy PZSS. 
 
Zasady organizacji zawodów 

· Wszystkie zawody kalendarza sportowego PZSS przeprowadza się w oparciu o regulaminy.  
· Podczas wszystkich zawodów mają zastosowanie „Postanowienia ogólne” ze „Zbioru regulaminów dla 

konkurencji nie objętych przepisami ISSF”. 
· W sprawach nieujętych w zbiorze regulaminów PZSS, obowiązują regulaminy poszczególnych zawodów 

opracowane przez ich organizatora i zaakceptowane przez PZSS. 
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1. Mistrzostwa Polski w strzelectwie długodystansowym F-Class 
 
Cel zawodów: 

· Wyłonienie najlepszych zawodników. 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa długodystansowego, poprawa poziomu strzeleckiego 

i obronności w naszym rejonie. 
 
Organizator zawodów:  

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS  lub Wojewódzki Związek Strze-
lectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorganizację 
zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo inne podmioty 
prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do sportu strzeleckiego. 

 
Termin i miejsce zawodów:  

· Zgodnie z aktualnym kalendarzem PZSS. 
 
Ranga zawodów wg przepisów i regulaminu PZSS: 

· Zawody PZSS - Mistrzostwa Polski. 
· Dopuszcza się udział zawodników zagranicznych – Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. 

 
Program zawodów (konkurencje): 

· Karabin centralnego zapłonu (w podziale na klasy sprzętowe według regulaminów).  
· Przyrządy celownicze dowolne. 

 
Uczestnictwo:  

· Zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS.  
· Zawodnicy zagraniczni znajdujący się na aktualnej liście uprawnionych do udziału w zawodach strzelec-

kich w swoim kraju. 
 
Punktacja:  

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji.  
· Klasyfikacja w każdej klasie indywidualna: 
· Na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków. 
· Przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X (inaczej: V-bull); 
· Łączna punktowa z odległości 300, 600 i 800 m  
· Przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;  
· Punktowa z dodatkowej konkurencji strzelań na dystansie 1000 yardów (914,4 m) 
· Przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; 
· Przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie, stanowiące średnicę najmniej-

szego okręgu opisującego centra wszystkich 10 przestrzelin w tarczy, wyrażone w MOA (MINUTE OF 
ANGLE - minutach kątowych),  

· 1 MOA = 87,3 mm na 300 m, 174,6 mm na 600 m itd., mierzone po zewnętrznych krawędziach przestrze-
lin, pomniejszona o kaliber używany przez strzelca; 

· Indywidualna w klasyfikacjach: trójboju (300, 600 i 800 m) strzelanych z jednego ustawienia oraz dystan-
sów dodatkowych. 

· Klasyfikacja drużynowa – na zawodach Mistrzostw Polski może być prowadzona klasyfikacja drużynowa.  
· Drużyny składają się z 2 zawodników. 
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Konkurencje wg procedur strzelania i na klasy sprzętowe, opis celów*: 
 
· SNIPER (bez strzałów próbnych) 
      Broń: karabin o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg; przystosowany do strzelania amunicją centralnego 

zapłonu w kalibrach: .223 cal. Remington lub .308 cal. Winchester  
 
· SNIPER OPEN (bez strzałów próbnych) 
      Broń: karabin o łącznej wadze nie przekraczającej 12 kg; o kalibrze lufy do 8,6 milimetrów włącznie (dopusz-

cza się użycie amunicji centralnego zapłonu w kalibrze .338 Lapua Magnum)  
 
· SEMI-AUTO (bez strzałów próbnych) 
      Broń: karabin samopowtarzalny o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg; przystosowany do strzelania 

amunicją centralnego zapłonu w kalibrach: .223 cal. Remington lub .308 cal. Winchester  
 
· SEMI-AUTO OPEN (bez strzałów próbnych) 
      Broń: karabin samopowtarzalny o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg; w dowolnym kalibrze lufy do 8,6 

mm 
  
· F/TR 
      Broń: karabin o łącznej wadze nie przekraczającej 8,25 kg, ładowany pojedynczo; przystosowany do strzelania 

amunicją centralnego zapłonu w kalibrach: .223 cal. Remington lub .308 cal. Winchester 
 
· OPEN 
      Broń: karabin w kalibrze lufy do 8 milimetrów o łącznej wadze nie przekraczającej 10 kg, ładowany pojedyn-

czo. 
 
· MAGNUM 
      Broń: karabin, którego waga (razem z dwójnogiem) nie może przekraczać 15 kg; przystosowany do strzelania 

amunicją centralnego zapłonu w kalibrach: .338 cal. Lapua Magnum, .338 cal. Winchester Magnum, .300 cal. 
Winchester Magnum, .300 cal. Winchester Short Magnum, .300 cal. Norma Magnum, .300 cal. Precision Rifle 
Cartridge, 7 mm Winchester Short Magnum, 7 mm Remington Short Action Ultra Magnum, 7 mm Remington 
Magnum, 7 mm Remington Ultra Magnum lub pochodnym (wildcatem) opartym na łuskach wyżej wymi-
enionych nabojów.  

 
      [Wildcat oznacza kaliber broni występujący poza normą CIP (Commission Internationale Permanente Pour 

l’Epreuve des Armes à Feu Portatives – Stała Międzynarodowa Komisja do Badania i Certyfikacji Broni Ręcz-
nej) oraz poza normą SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute – Stowarzyszenie Pro-
ducentów Sportowej Broni i Amunicji) – i dotyczy doboru amunicji spełniającej wymogi bezpieczeństwa przy 
jej użyciu; szczególnie w kontekście  elaborowania i doboru łuski] 

 
· ULTRA MAGNUM 
      Broń: karabin, którego waga (razem z dwójnogiem) nie może przekraczać 20 kg; przystosowany do strzelania 

amunicją centralnego zapłonu w kalibrach:  .375 cal. Cheyenne Tactical (CheyTAC); .408 cal. Cheyenne Tacti-
cal (CheyTAC); .416 cal. Barrett; .460 cal. Steyr lub pochodnym (wildcatem) opartym na łuskach wyżej wy-
mienionych nabojów. [Wildcat – patrz uwagi jak powyżej.] 

 
Procedura strzelania: 
· Strzelania dla wszystkich klas sprzętowych odbywają się w postawie leżąc 
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Opis konkurencji:  
 
SNIPER, SNIPER OPEN - bez strzałów próbnych: 

· Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni  
· Trójbój - dystanse 300, 600 i 800 m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania 

miejsc. 
· Seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300, 600 i 800 m trwa łącznie i bez przerw 25 minut 

         
SEMI-AUTO , SEMI-AUTO  OPEN - bez strzałów próbnych: 

· Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni (po wyraźnej komendzie 
sędziego).  

· Trójbój - dystanse 300, 600 i 800 m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania 
miejsc. 

· Seria oceniana po 10 strzałów na dystansach 300, 600 i 800 m trwa łącznie i bez przerw 18 minut 
(po komendzie sędziego).  

 
FTR, OPEN i MAGNUM: 

· Każdy zawodnik ma 4 minuty na zajęcie stanowiska i ustawienie broni  
· Na trzy strzały próbne 2 minuty 
· Po wstrzymaniu ognia  zawodnicy wstają i zajmują swoje miejsca ponownie po oznaczeniu strza-

łów próbnych i na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego  
· Zawodnik ma 1 minutę na korektę przyrządów; 
· Seria oceniana 10 strzałów na każdym dystansie trwa 7 minut; 
· Zawodnik ma 1 minutę na zmianę nastaw na kolejną odległość; 
· Po wstrzymaniu ognia zawodnicy wstają, pozostawiając rozłożony sprzęt i zajmują ponownie sta-

nowisko na wyraźne polecenie sędziego prowadzącego; 
 

              Różne:  
· Trójbój - dystanse 300, 600 i 800 m strzela się kolejno z tego samego stanowiska bez zmieniania 

miejsc i jedna zmiana trójboju razem z przerwami powinna trwać 70 minut (orientacyjny czas) - 
według czasów zapisanych dla danej klasy  w regulaminie. 
 

Tarcze: 
· Zawarte w załączniku z polem X (inaczej: V-bull) o wymiarach 1 cal (tarcza na dystansie 300 m),  
· 2 cale (tarcza na dystansie 600 m),  
· 3 cale - tarcza na dystansach 800 m i 1000 yardów (914,4 m).  
· Tarcze posiadają pola punktowe od 10 (z uwzględnieniem pola X) do 5 [o rozmiarach 30 cm dla 

tarczy na 300 m, 60 cm na 600 m i 90 cm dla 800 m i 1000 yardów (914,4 m)].  
· Wszystkie strzały poza pole 5, traktowane są jako 0 (zero).  
· Wzory tarcz w formacie pdf będą umieszczone przez organizatora bezpośrednio w załącznikach do 

regulaminu każdych zawodów. 
*Pełny opis klas i procedur znajduje się w regulaminie zawodów opracowanym każdorazowo przez ich organizatora. Lista klas sprzętowych 
może ulec zmianie w ramach aktualizacji przepisów przez organizatora zawodów. 
 
Nagrody poszczególnych klasyfikacjach i klasach sprzętowych:  

· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji generalnej (Trójboju) dla danej klasy sprzętowej – medale     
(po uzgodnieniu z PZSS) 

· Za zajęcie I-III. miejsca w konkurencji danej klasy sprzętowej– medale (po uzgodnieniu z PZSS) 
· Za zajęcie IV-VI. miejsca – dyplomy 
· Za zajęcie I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej – nagroda do decyzji organizatora zawodów 
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Koszty organizacyjne zawodów  

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator oraz ewentualni współorganizatorzy zawo-
dów, ze środków uzyskanych z opłaty startowej. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, zakwatero-
wania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 
 

Różne:  
· Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o regulamin zawodów i przepisy PZSS. 
· Klasyfikacja bez podziału na płeć i wiek. 
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2. Long Range Euro Cup F-Class 
 
Cel zawodów:  

· Rozwój strzelectwa długodystansowego, współpraca środowisk strzelców sportowych i munduro-
wych krajów europejskich mająca na celu poprawę poziomu strzeleckiego i obronności w naszym 
rejonie oraz wyłonienie najlepszych strzelców z krajów europejskich. 
 

Organizator zawodów:  
· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 

Strzelectwa Sportowego.  
· Współorganizujące związki narodowe i federacje broni z krajów Unii Europejskiej [np. BDS z 

Niemiec (Bund Deutscher Sportschützen – Niemiecki Związek Strzelectwa Sportowego),    LTŠF z 
Litwy (Lietuvos Tolimojo Šaudymo Federacija - Lithuanian Long Range Shooting Federation – 
Litewska Federacja Strzelań Długodystansowych ) etc.]. 

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub 
współorganizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki 
strzeleckie albo inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach 
zaliczanych do sportu strzeleckiego. 
 

Termin i miejsce zawodów:  
· Zgodnie z aktualnym kalendarzem PZSS. 

 
Ranga zawodów wg przepisów i regulaminu PZSS: 

· Zawody PZSS – Runda Pucharu Polski. 
 
Program zawodów (konkurencje): 

· Karabin centralnego zapłonu (w podziale na klasy sprzętowe według regulaminów).  
· Przyrządy celownicze dowolne 

 
Uczestnictwo:  

· Zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS.  
· Zawodnicy zagraniczni znajdujący się na aktualnej liście uprawnionych do udziału w zawodach 

strzeleckich w swoim kraju.  
· Zawodnicy ze służb mundurowych (jeżeli zawody przeprowadzane są na obiektach poligonowych); 

dysponujący amunicją oraz bronią służbową o zbliżonych parametrach na podstawie innych prze-
pisów (nie objętych krajową ustawą o broni i amunicji oraz stosowną w tym zakresie dyrektywą 
UE). 

 
Punktacja:  

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji.  
· Klasyfikacja w każdej klasie indywidualna: 
· Na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków  
· Przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X (inaczej: V-bull);  
· Łączna punktowa z odległości 300, 600 i 800 m  
· Przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X;  
· Punktowa z dodatkowej konkurencji strzelań na dystansie 1000 yardów (914,4 m) 
· Przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; 
· Przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie, stanowiące średnicę 

najmniejszego okręgu opisującego centra wszystkich 10 przestrzelin w tarczy, wyrażone w MOA 
(MOA - MINUTE OF ANGLE - inaczej: minuta kątowa),  

· 1 MOA = 87,3 mm na 300 m, 174,6 mm na 600 m itd. mierzone po zewnętrznych krawędziach 
przestrzelin, pomniejszona o kaliber używany przez strzelca; 
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· Klasyfikacja drużynowa – dla drużyn składających się z 2 zawodników. 
Podział konkurencji wg procedur strzelania i na klasy sprzętowe*: 

· SEMI-AUTO (bez strzałów próbnych) 
· SEMI-AUTO OPEN (bez strzałów próbnych) 
· SNIPER (bez strzałów próbnych) 
· SNIPER OPEN (bez strzałów próbnych) 
· F/TR 
· OPEN 
· MAGNUM 
· ULTRA MAGNUM 

*Dokładne parametry, procedury i warunki oraz tarcze są identyczne jak dla Mistrzostw Polski w strzelectwie długodystansowym F-Class 
według zamieszczonego (powyżej) regulaminu zawodów. 
 
Nagrody poszczególnych klasyfikacjach i klasach sprzętowych:  

· zgodnie z ustaleniami organizatora oraz sponsorów i fundatorów nagród. 
 
Koszty organizacyjne zawodów  

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator oraz ewentualni współorganizatorzy zawo-
dów, ze środków uzyskanych z opłaty startowej. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, zakwatero-
wania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 

Różne:  
· Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o regulamin zawodów i przepisy PZSS. 
· Klasyfikacja bez podziału na płeć i wiek. 
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3. Inne zawody długodystansowe F-Class w Kalendarzu PZSS 
 
Cel zawodów:  

· Wyłonienie najlepszych zawodników, rozwój strzelectwa długodystansowego. 
 
Organizator zawodów:  

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 
Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub 
współorganizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki 
strzeleckie albo inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach 
zaliczanych do sportu strzeleckiego. 

 
Termin i miejsce zawodów:  

· Zgodnie z aktualnym kalendarzem PZSS. 
 
Ranga zawodów według przepisów i regulaminu PZSS: 

· Zawody PZSS – Runda Pucharu Polski. 
 
Program zawodów (konkurencje): 

· Karabin centralnego zapłonu (w podziale na klasy sprzętowe wg regulaminów).  
· Przyrządy celownicze dowolne. 

 
Uczestnictwo:  

· Zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS.  
· Zawodnicy zagraniczni znajdujący się na aktualnej liście uprawnionych do udziału w zawodach 

strzeleckich w swoim kraju. 
 
Punktacja:  

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji. 

 
Klasyfikacja w każdej klasie : 

· Na każdym dystansie punktowa, wyrażona jako suma zdobytych punków - przy takiej samej ilo-
ści punktów decyduje ilość X (inaczej: V-bull); 

· Łączna punktowa z odległości 300, 600 i 800 m  
· Przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; 
· Punktowa z dodatkowej konkurencji strzelań na dystansie 1000 yardów (914,4 m) 
· przy takiej samej ilości punktów decyduje ilość X; 
· przy takiej samej ilości punktów i takiej samej ilości X decyduje skupienie, stanowiące średnicę 

najmniejszego okręgu opisującego centra wszystkich 10 przestrzelin w tarczy, wyrażone w MOA 
(MINUTE OF ANGLE) w minutach kątowych,  

· 1 MOA = 87,3 mm na 300 m, 174,6 mm na 600 m itd., mierzone po zewnętrznych krawędziach 
przestrzelin, pomniejszona o kaliber używany przez strzelca); 

 
Podział konkurencji wg procedur strzelania i  na klasy sprzętowe*: 

· SEMI-AUTO (bez strzałów próbnych) 
· SEMI-AUTO OPEN (bez strzałów próbnych) 
· SNIPER (bez strzałów próbnych) 
· SNIPER OPEN (bez strzałów próbnych) 
· F/TR 
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· OPEN 
· MAGNUM 
· ULTRA MAGNUM 

*Dokładne parametry, procedury i warunki oraz tarcze identyczne jak dla Mistrzostw Polski w strzelectwie długodystansowym F-Class 
(zamieszczone powyżej). 
   
Inne: 

· W trójboju kolejne dystanse  strzela się z tego samego stanowiska z jednego ustawienia według 
czasów zapisanych dla danej klasy  w regulaminie. 

 
Nagrody poszczególnych klasyfikacjach i klasach sprzętowych:  

· zgodnie z ustaleniami organizatora oraz sponsorów i fundatorów nagród. 
 
Koszty organizacyjne zawodów  

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator oraz ewentualni współorganizatorzy za-
wodów, ze środków uzyskanych z opłaty startowej. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, zakwatero-
wania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 

Różne:  
· Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o regulamin zawodów oraz przepisy i regulami-

ny PZSS. 
· Klasyfikacja bez podziału na płeć i wiek. 

 
3 A. Zasady określania rankingu Ligi F-Class (Pucharu Polski F-Class) 

· Do wyliczenia pozycji rankingu rocznego w danej klasyfikacji sprzętowej wlicza się wynik punk-
towy uzyskany w Trójboju (klasyfikacji generalnej 300, 600 i 800 m) na trzech zawodach:  

        Long Range Euro Cup, Mistrzostwa Polski oraz jedne z pozostałych zawodów F-Class z kalenda-
rza PZSS (lub najlepszy wynik w przypadku startów, w większej ilości pozostałych zawodów).  

· Ranking zostaje przeliczony i nagrody zostają wręczone na ostatnich zawodach w danym sezonie.  
· Pierwsze 10 osób w danej klasie otrzymuje automatycznie prawo startu na Mistrzostwach Pol-

ski w roku następnym.  
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6. STRZELECTWO DYNAMICZNE  
 

Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie  
dynamicznym jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, a szczególnie: 
indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich. 

 
Cele zawodów 

· W mistrzostwach Polski, wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski we wszystkich 
otwartych zgodnie z przepisami IPSC dyscyplinach IPSC i ich klasach sprzętowych oraz 
kategoriach 

· Puchar Polski jest rankingiem stwarzającym możliwości oceny poziomu sportowego 
zawodników w trakcie całego sezonu oraz ocena zawodników na potrzeby selekcji do 
reprezentacji Polski na zawodach rangi mistrzostw Europy i Świata 

· W innych zawodach międzynarodowych IPSC organizowanych w Polsce, wyłonienie 
zwycięzców zawodów oraz promocja polskiej organizacji IPSC i klubów na arenie 
międzynarodowej 

· Propagowanie strzelectwa dynamicznego wg zasad IPSC 
 
Termin zawodów 

· Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz sportowy PZSS.  
· Zawody są umieszczane w kalendarzu jedynie po wcześniejszym zatwierdzeniu przez 

Dyrektora Regionalnego IPSC w Polsce 
 
Zasady organizacji zawodów  

· Wszystkie zawody kalendarza sportowego PZSS przeprowadza się w oparciu  
· o regulaminy PZSS i przepisy międzynarodowe.  
· Podczas wszystkich zawodów obowiązują ustalenia „Postanowień ogólnych” zawarte w 

niniejszym zbiorze regulaminów. 
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2. Mistrzostwa Polski w strzelectwie dynamicznym IPSC 
 

Cel zawodów:  
·  Wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce 
·  Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa dynamicznego  

 
Organizator zawodów:  

·  kluby lub związki strzeleckie wyznaczone przez Dyrektora regionalnego IPSC Polska  
przy spełnieniu warunku: 

· klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiada licencję PZSS lub jest to Wojewódzki 
Związek Strzelectwa Sportowego.  

· W pozostałych i uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje 
lub współorganizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki 
strzeleckie albo inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach 
zaliczanych do sportu strzeleckiego. 

 
Termin i miejsce zawodów:  

·  Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS 
 
Ranga zawodów wg przepisów IPSC: 

· co najmniej zawody poziomu 2 (Level 2 Match) 
 
Program zawodów (konkurencje są rozgrywane jako niezależne zawody):  

·  Pistolet dynamiczny IPSC  
·  Karabin dynamiczny IPSC 
·  Karabin dynamiczny IPSC małego kalibru 
·  Strzelba dynamiczna IPSC 
·  Pneumatyczny pistolet dynamiczny IPSC 
·  Karabin dynamiczny IPSC PCC 

 
Uczestnictwo:  

·  zawodnicy posiadający licencje PZSS, spełniający wymagania przewidziane przez regulaminy 
poszczególnych konkurencji oraz znajdujący się na liście regionu IPSC Polska. 

·  zawodnicy zagraniczni znajdujący się na liście regionów IPSC na świecie 
 
Punktacja:  

·  Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji i klasy sprzętowej oraz dodatkowo dla kategorii 
zawodników. 

· Drużynowa (4 osoby – minimum 3) w danej konkurencji w danej klasie sprzętowej oraz kategorii 
zawodników. 

 
Podział konkurencji (dyscyplin IPSC) na klasy sprzętowe*: 

 
Pistolet Karabin Karabin 

małego 
kalibru 

Karabin na 
amunicje 
pistoletową 
(PCC) 

Strzelba Pistolet 
pneumatyczny 

(Airsoft) 

Open Semi-auto 
Open 

Mini Rifle 
Open 

PCC Open Open 
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Standard Semi-auto 
Standard 

Mini Rifle 
Standard 

 Standard Standard 

Classic Manual Action 
Open 

  Standard 
Manual 

Classic 

Production Manual Action 
Standard 

  Modified Production 

Production 
Optics 

Manual 
Action Level 
Release 

    

Production 
Optics Light 

     

Revolver      
*Lista klas sprzętowych może ulec zmianie w ramach zmiany/aktualizacji przepisów IPSC 
 
Kategorie zawodników wg IPSC***: 

Kategoria Opis** 
Lady Klasyfikacja kobiet 
Super Junior Zawodnicy poniżej 16 lat 

Junior Zawodnicy poniżej 21 lat 
Senior Zawodnicy powyżej 50 lat 
Super Senior Zawodnicy powyżej 60 lat 

**Zawodnicy nie spełniający wymogów żadnej z kategorii klasyfikowani są jedynie w klasyfikacji 
ogólnej (Overall) 
***Lista kategorii może ulec zmianie w ramach zmiany/aktualizacji przepisów IPSC 
 
Klasyfikacja drużynowa – na zawodach Mistrzostw Polski może być prowadzona klasyfikacja 
drużynowa 

·  jej wprowadzenie zależy od decyzji organizatora.  
· Drużyny mogą być zgłaszane w klasie sprzętowej dla klasyfikacji ogólnej jak i poszczególnych 

kategorii zawodników. Drużyny składają się z maksimum 4 zawodników. 
 

Klasyfikacja drużyn rodzinnych – „Family teams” zgodnie z przepisami IPSC – jej wprowadzenie 
zależy od decyzji organizatora. 
 
Nagrody za wynik w klasie sprzętowej oraz w poszczególnych kategoriach w ramach klas 
sprzętowych:  

· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji generalnej dla regionu Polska dla danej konkurencji i klasy 
sprzętowej medale (po uzgodnieniu z PZSS) 

·  Za zajęcie I-III. miejsca w kategorii dla regionu Polska  medale (po uzgodnieniu z PZSS) 
·  Za zajęcie I-VI. miejsca dyplomy 
·  Za zajęcie I miejsca na zawodach poziomu trzeciego w klasyfikacji generalnej lub kategorii w 

danej konkurencji i klasie sprzętowej medal prezydencki IPSC 
·  Za zajęcie I-VI miejsca w klasyfikacji drużynowej nagroda do decyzji organizatora zawodów. 
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Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji w danej klasie sprzętowej nie mniej niż 10 
zawodników a dla kategorii dodatkowo nie mniej niż 5 zawodników/zawodniczek. 
 
Koszty organizacyjne zawodów  

·  Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych 
z opłaty startowej. 

·  Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, 
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące.  

 
 
Różne:  

·  Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej 
·  Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy IPSC i regulamin zawodów. 
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3. Puchar Polski IPSC 
 
Organizator zawodów (turnieju):  

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 
Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-
nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

· Dyrektor Regionalny IPSC ma głos doradczy typując klub lub inną organizacja sportową (stowa-
rzyszenie) do roli organizatora.  

 
Organizatorzy, Termin i miejsce zawodów  

· Każdorazowo Dyrektor Regionalny ogłasza regulamin Pucharu, liczbę zawodów i ich 
organizatorów obowiązujące na dany sezon 

· Zawody rozgrywane jako rundy Pucharu Polski są zawodami co najmniej poziomu 
2 (Level 2 Match) wpisanymi do kalendarza PZSS – w szczególnych przypadkach 
wpisanymi do kalendarza WZSS 

 
Program zawodów  

· Program obejmuje Dyscypliny IPSC ujęte w aktualnym regulaminie Pucharu Polski IPSC 
 

Uczestnictwo 
· Zawody rozgrywane są w klasach sprzętowych i kategoriach otwartych zgodnie 

z przepisami IPSC 
· Do udziału w poszczególnych rundach Pucharu Polski, kluby sportowe lub inne 

organizacje mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę zawodników. 
· W zawodach Pucharu Polski IPSC mogą brać udział zawodnicy zagraniczni – jednak nie 

są oni klasyfikowani w klasyfikacji generalnej Pucharu. 
 
Zasady finansowania 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów z wpisowego lub 
innych wpływów 

· Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących pokrywają 
zawodnicy lub organizacje delegujące. 

 
Wyróżnienia i Nagrody 
 

· Za zajęcie I-III miejsca w otwartej klasie sprzętowej i kategorii w danej rundzie Pucharu 
zawodnicy otrzymują medale lub inne trofea zgodnie z decyzją organizatora danych za-
wodów oraz inne nagrody zgodnie z przepisami IPSC. 

· Za zajęcie I- III miejsca w klasach sprzętowych i kategoriach w klasyfikacji generalnej 
Pucharu Polski zawodnicy otrzymują puchary/statuetki 

· Inne nagrody zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego IPSC 
 

Różne 

· W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części 
„Postanowienia ogólne” niniejszego zbioru regulaminów. 

 



Strona 23 z 62 
 

 
4. Inne zawody IPSC w kalendarzu PZSS 

 

Program zawodów  
· Program obejmuje Dyscypliny IPSC zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC (wymienione w 

rozdziale dotyczącym Mistrzostw Polski IPSC) 
Organizacja 

· Zawody IPSC wpisane do kalendarza PZSS muszą być zawodami co najmniej poziomu 2  (Level 
2 Match) zaakceptowanymi przez Dyrektora Regionalnego IPSC 

· Zawody są organizowane i zgłaszane przez kluby zgodnie z regulaminami PZSS oraz decyzjami 
Dyrektora Regionalnego IPSC i NROI 

Przy zachowaniu następujących zasad: 
· klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiada licencję PZSS lub jest to Wojewódzki Zwią-

zek Strzelectwa Sportowego.  
· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-

nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

Uczestnictwo 
· Zawody rozgrywane są w klasach sprzętowych i kategoriach otwartych zgodnie z przepisami 

IPSC 
· W zawodach mogą brać udział zawodnicy polscy i zagraniczni – zgodnie z aktualnymi przepisami 

IPSC i decyzjami Dyrektora Regionalnego IPSC 
Zasady finansowania 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów z wpisowego lub innych 
wpływów 

· Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących pokrywają zawodnicy lub 
organizacje delegujące. 

Wyróżnienia i Nagrody 
· Za zajęcie I miejsca na zawodach poziomu 3 (Level 3 Match) w otwartej zgodnie z przepisami 

klasie sprzętowej lub kategorii medal prezydencki IPSC 
· W przypadku zawodów poziomu 2 nagrody przewidziane przez organizatora 
· Inne nagrody zgodnie z decyzją organizatora 

Różne 
· W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części 

„Postanowienia ogólne” niniejszego zbioru regulaminów.  
Cele zawodów 

· W mistrzostwach Polski, wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski we wszystkich otwartych 
zgodnie z przepisami IPSC dyscyplinach IPSC i ich klasach sprzętowych oraz kategoriach 

· Puchar Polski jest rankingiem stwarzającym możliwości oceny poziomu sportowego zawodników 
w trakcie całego sezonu oraz ocena zawodników na potrzeby selekcji do reprezentacji Polski na 
zawodach rangi mistrzostw Europy i Świata 

· W innych zawodach międzynarodowych IPSC organizowanych w Polsce, wyłonienie zwycięzców 
zawodów oraz promocja polskiej organizacji IPSC i klubów na arenie międzynarodowej 

· Propagowanie strzelectwa dynamicznego wg zasad IPSC 
Termin zawodów 

· Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz sportowy PZSS.  
· Zawody są umieszczane w kalendarzu jedynie po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Dyrektora 

Regionalnego IPSC w Polsce 
Zasady organizacji zawodów  

· Wszystkie zawody kalendarza sportowego PZSS przeprowadza się w oparciu  
· o regulaminy PZSS i przepisy międzynarodowe.  
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· Podczas wszystkich zawodów obowiązują ustalenia „Postanowień ogólnych” zawarte w 
niniejszym zbiorze regulaminów. 

5. Mistrzostwa Polski w strzelectwie dynamicznym IDPA oraz pozostałe zawody. 
 

Cel zawodów:  
· Wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa dynamicznego według zasad IDPA 
· Kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych.  

 
Organizator zawodów:  

· klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS;  
· Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego;  
· w pozostałych i uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje 

lub współorganizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki 
strzeleckie albo inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach 
zaliczanych do sportu strzeleckiego. 

 
Termin i miejsce zawodów:  

· Zgodnie z aktualnym centralnym kalendarzem sportowym PZSS 
 
Program zawodów (konkurencje mogą być rozgrywane  również jako niezależne zawody):  

· Pistolet dynamiczny IDPA  
· Karabin dynamiczny IDPA 
· Ostateczny program zawodów i rodzaje konkurencji oraz kategorii zatwierdza właściwa Komisja 

PZSS na wniosek organizatora 
 
Uczestnictwo:  

· zawodnicy posiadający licencje PZSS i spełniający wymagania przewidziane przez   regulaminy 
poszczególnych konkurencji  oraz kategorii według regulaminów IDPA  

· zawodnicy zagraniczni, jeżeli szczegółowy regulamin zawodów to dopuszcza - posiadający 
udokumentowany staż w strzelaniach według zasad IDPA 

 
Sędziowie:  

· wyłącznie sędziowie posiadający licencje PZSS oraz dopuszczeni lub zweryfikowani przez KS 
PZSS do prowadzenia strzelań według zasad  IDPA  

· sędziowie zagraniczni – na zasadach wzajemności i akceptowani przez KS PZSS 
 

Nagrody (dotyczy wyłącznie Mistrzostw Polski): 
· Za zajęcie I-III. miejsca: tytuł Mistrza Polski, 1 Wicemistrza Polski , 2 Wicemistrza Polski     w 

zależności od liczby startujących w danej klasie sprzętowej liczby zawodników. 
· Organizator może przyznać dodatkowe medale i  wyróżnienia zgodnie z przepisami IDPA       i    

w miarę posiadanych środków.  
· Za zajęcie  I-VI.  miejsca – dyplomy. 
· Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji  nie mniej niż 4 zawodników, którzy zo-

staną sklasyfikowani. 
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· W przypadku mniejszej ilości sklasyfikowanych zawodników konkurencja rozgrywana jest jako  
Grand Prix Polski 

· Organizator może przyznać dodatkowe medale i wyróżnienia w miarę posiadanych środków lub 
przyznanego limitu (po uzgodnieniu z właściwą Komisją PZSS). 

 
Nagrody (dotyczy pozostałych zawodów): 

· Organizator przyznaje medale, dyplomy i wyróżnienia na podstawie przepisów IDPA,  szczegóło-
wego regulaminu zawodów oraz w miarę posiadanych środków.  

 
Punktacja:  

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji; 
· Drużynowa, jeżeli szczegółowy regulamin zawodów to dopuszcza. 

 
Koszty organizacyjne zawodów  

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z 
opłaty startowej. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, 
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące.  

 
Różne:  

· Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy IDPA i regulamin zawodów. 
· W sprawach nieobjętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części 

„Postanowienia ogólne” niniejszego zbioru regulaminów. 
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7. STRZELECTWO HISTORYCZNE  
 

 Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie  
historycznym jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, a szczególnie: 
indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
 Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich. 

 
Cele zawodów 

· W Mistrzostwach Polski wyłonienie indywidualnych mistrzów Polski we wszystkich 
konkurencjach objętych regulaminem. 

· Puchar Polski jest rankingiem stwarzającym możliwości kwalifikacji poziomu sportowego 
zawodników w trakcie całego sezonu oraz oceny zawodników na potrzeby selekcji do reprezentacji 
Polski na zawody zagraniczne.  

· W innych zawodach organizowanych w Polsce, wyłonienie zwycięzców zawodów oraz promocja 
strzelectwa historycznego i klubów kolekcjonerskich.  

· Propagowanie strzelectwa historycznego w ramach krzewienia historii rozwoju broni palnej oraz 
kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych.  

 
Terminy zawodów 

· Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz PZSS.  
· Na wniosek organizatorów, zawody są umieszczane w kalendarzu po wcześniejszym 

zaopiniowaniu przez Komisję Konkurencji Strzeleckich nie objętych przepisami ISSF przy PZSS. 
 
Zasady organizacji zawodów  

· Wszystkie zawody w strzelaniu z broni historycznej zamieszczone w kalendarzu PZSS, 
przeprowadza się w oparciu o regulamin zawarty w „Zbiorze regulaminów dla konkurencji nie 
objętych przepisami ISSF”. 

· Podczas zawodów obowiązują również ustalenia „Postanowień ogólnych” zawarte w niniejszym 
zbiorze regulaminów.  
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1. Mistrzostwa Polski w Strzelectwie Historycznym 
 
Cel zawodów:  

· Wyłonienie najlepszych zawodników w Polsce. 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa historycznego.  

 
Organizator zawodów:  

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 
Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-
nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

 
Termin i miejsce zawodów:  

· Zgodnie z aktualnym kalendarzem PZSS. 
 
Ranga zawodów wg przepisów i regulaminu PZSS: 

· Zawody PZSS  
· Mistrzostwa Polski. 
· Dopuszcza się udział zawodników zagranicznych – Otwarte Mistrzostwa Polski 

 
Program zawodów (konkurencje):  

· Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu. 
· Pistolet wojskowy (pistolet z kolbą) centralnego zapłonu. 
· Karabin centralnego zapłonu. 
· Karabinek centralnego zapłonu. 

 
Uczestnictwo:  

· Zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS.  
· Zawodnicy zagraniczni znajdujący się na aktualnej liście uprawnionych do udziału w zawodach 

strzeleckich w swoim kraju.  
 
Punktacja:  

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji.  
· Indywidualna w klasyfikacjach: dwubojowych, trójbojowych i wielobojowej. 

 
Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach:  

a) Nagrody w konkurencjach (po uzgodnieniu z PZSS): 
· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji medale i tytuły  

mistrzowskie: Mistrza, Wicemistrza i II Wicemistrza Polski. 
· Za zajęcie I-VI. miejsca w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji dyplomy. 

b) Nagrody w dwubojach (po uzgodnieniu z PZSS): 
· Za zajęcie I.  miejsca w klasyfikacjach dwubojowych Puchar Fundatora/Sponsora. 
· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacjach dwubojowych dyplomy Fundatora/Sponsora. 

c) Nagrody w trójbojach (po uzgodnieniu z PZSS): 
· Za zajęcie I  miejsca w klasyfikacjach trójbojowych Puchar Fundatora/Sponsora. 
· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacjach dwubojowych dyplomy Fundatora/Sponsora. 

d) Nagrody w wieloboju (po uzgodnieniu z PZSS): 
· Za zajęcie I  miejsca w klasyfikacji wieloboju Puchar Fundatora/Sponsora.  
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· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji wieloboju dyplomy.  
 
Warunkiem otrzymania medalu jest udział w danej konkurencji nie mniej niż 10. 
zawodników/zawodniczek.  
 
Koszty organizacyjne zawodów:  

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator oraz ewentualni współorganizatorzy 
zawodów, ze środków uzyskanych z opłaty startowej.  

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, 
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące.  

 
Różne:  

· Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej. 
· Organizator może odpłatnie użyczać zawodnikom broń i amunicję spełniającą wymogi 

regulaminu. 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane w oparciu o „Regulamin zawodów historycznych” oraz 

przepisy PZSS.  
· W zawodach mogą wziąć udział tylko zawodnicy pełnoletni.  
· Klasyfikacja bez podziału na płeć i wiek.  
· Jednostki broni dopuszczone do zawodów, muszą być oryginalne i mieć rocznikowo co najmniej 

50 lat. 
· Dystans 50 metrów, postawa stojąc.  
· Amunicja tylko z pociskami FMJ (Full Metal Jacket) lub LRN (Lead Round Nose).  
· Brak strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych oddanych w następującym porządku: po 10 

strzałów do dwóch tarcz; pierwsza tarcza wzór NT-23P, druga tarcza wzór TS-4. 
· Czas konkurencji wraz z ładowaniem broni - 20 minut. 
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2. Puchar Polski w Strzelectwie Historycznym 
 
Cel zawodów:  

· Wyłonienie aktualnie najlepszych zawodników w Polsce. 
· Współzawodnictwo zawodników w trakcie sezonu.  
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa historycznego.  

 
Organizator zawodów:  

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 
Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-
nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

 
Termin i miejsce zawodów:  

· Zgodnie z aktualnym kalendarzem PZSS. 
 
Ranga zawodów wg przepisów i regulaminu PZSS: 

· Zawody PZSS - Puchar Polski. 
 
Program zawodów (konkurencje):  

· Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu. 
· Pistolet wojskowy (pistolet z kolbą) centralnego zapłonu. 
· Karabin centralnego zapłonu. 
· Karabinek centralnego zapłonu. 

 
Uczestnictwo:  

· zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. 
 
Punktacja:  

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji.  
· Indywidualna w klasyfikacjach: dwubojowych, trójbojowych i wielobojowej. 

 
Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach:  
a) Nagrody w konkurencjach (po uzgodnieniu z PZSS): 

· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji puchary. 
· Za zajęcie I-VI. miejsca w klasyfikacji indywidualnej w każdej konkurencji dyplomy. 

b) Nagrody w dwubojach (po uzgodnieniu z PZSS): 
· Za zajęcie I.  miejsca w klasyfikacjach dwubojowych Puchar Fundatora/Sponsora. 
· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacjach dwubojowych dyplomy Fundatora/Sponsora. 

c) Nagrody w trójbojach (po uzgodnieniu z PZSS): 
· Za zajęcie I  miejsca w klasyfikacjach trójbojowych Puchar Fundatora/Sponsora. 
· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacjach dwubojowych dyplomy Fundatora/Sponsora. 

d) Nagrody w wieloboju (po uzgodnieniu z PZSS): 
· Za zajęcie I  miejsca w klasyfikacji wieloboju Puchar Fundatora/Sponsora. 
· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji wieloboju dyplomy. 
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e) Klasyfikacja roczna (po uzgodnieniu z PZSS): 

· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji końcowej (łącznej sumie punktów) z trzech  najlepszych 
startów w wieloboju (wszystkie konkurencje) puchary; dyplomy za miejsca I-VI.  

· Za zajęcie I-III. miejsca w klasyfikacji końcowej (łącznej sumie punktów) z trzech najlepszych 
startów w danej konkurencji puchary; dyplomy za miejsca I-VI.  

 
Warunkiem otrzymania pucharu jest udział w danej konkurencji nie mniej niż 10. 
zawodników/zawodniczek. 
 
Koszty organizacyjne zawodów:  

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator oraz ewentualni współorganizatorzy 
zawodów, ze środków uzyskanych z opłaty startowej.  

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, 
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące.  

 
Różne:  

· Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej. 
· Organizator może odpłatnie użyczać zawodnikom broń i amunicję spełniającą wymogi 

regulaminu. 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane w oparciu o „Regulamin zawodów historycznych” oraz 

przepisy PZSS. 
· W zawodach mogą wziąć udział tylko zawodnicy pełnoletni.  
· Klasyfikacja bez podziału na płeć i wiek.  
· Jednostki broni dopuszczone do zawodów, muszą być oryginalne i mieć rocznikowo co najmniej 

50 lat. 
· Dystans 50 metrów, postawa stojąc.  
· Amunicja tylko z pociskami FMJ (Full Metal Jacket) lub LRN (Lead Round Nose).  
· Brak strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych oddanych w następującym porządku: po 10 

strzałów do dwóch tarcz; pierwsza tarcza wzór NT-23P, druga tarcza wzór TS-4. 
· Czas konkurencji wraz z ładowaniem broni - 20 minut. 
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3. Inne Zawody Historyczne w Kalendarzu PZSS 
 
Cel zawodów:  

· Wyłonienie najlepszych uczestników zawodów. 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa historycznego.  
· Promocja broni historycznej i klubów kolekcjonerskich.  

 
Organizator zawodów:  

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 
Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-
nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

 
Termin i miejsce zawodów:  

· Zgodnie z aktualnym kalendarzem zawodów strzeleckich PZSS.  
 
Ranga zawodów wg przepisów i regulaminu PZSS: 

· Zawody regionalne. 
 
Program zawodów (konkurencje):  

· Pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu. 
· Pistolet wojskowy (pistolet z kolbą) centralnego zapłonu. 
· Karabin centralnego zapłonu. 
· Karabinek centralnego zapłonu. 

 
Uczestnictwo:  

· zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. 
  
Punktacja:  

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji.  
· Indywidualna w klasyfikacjach: dwubojowych, trójbojowych i wielobojowej. 

 
Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach:  

· zgodnie z ustaleniami organizatora oraz sponsorów i fundatorów nagród.  
 
Koszty organizacyjne zawodów:  

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator oraz ewentualni współorganizatorzy 
zawodów, ze środków uzyskanych z opłaty startowej.  

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (w tym koszty przejazdów, 
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące.  

 
Różne:  

· Zawodnicy strzelają z broni i amunicji własnej. 
· Organizator może odpłatnie użyczać zawodnikom broń i amunicję spełniającą wymogi 

regulaminu. 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane w oparciu o „Regulamin zawodów historycznych” oraz 

przepisy PZSS. 
· W zawodach mogą wziąć udział tylko zawodnicy pełnoletni.  
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· Klasyfikacja bez podziału na płeć i wiek.  
· Jednostki broni dopuszczone do zawodów, muszą być oryginalne i mieć rocznikowo co najmniej 

50 lat. 
· Dystans 50 metrów, postawa stojąc.  
· Amunicja tylko z pociskami FMJ (Full Metal Jacket) lub LRN (Lead Round Nose).  
· Brak strzałów próbnych, 20 strzałów ocenianych oddanych w następującym porządku: po 10 

strzałów do dwóch tarcz; pierwsza tarcza wzór NT-23P, druga tarcza wzór TS-4. 
· Czas konkurencji wraz z ładowaniem broni - 20 minut. 
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8.  STRZELECTWO  CZARNOPROCHOWE 
 
 Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie  
czarnoprochowym jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, a szczególnie: 
indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
 Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich. 
      
Charakterystyka strzelań – strzelania tarczowe: 

· Strzelania czarnoprochowe odbywają się z broni krótkiej i długiej: kapiszonowej, skałkowej 
oraz lontowej z lufami gwintowanymi lub gładkimi. 

  
Charakterystyka strzelań – strzelania do rzutków: 

· Broń: dopuszczona jest broń skałkowa i kapiszonowa, militarna, cywilna, jedno lub dwu 
lufowa, gładkolufowa, każdego kalibru.  

· Repliki z lufami czokowanymi lub cylinder modyfikowany są zabronione.  
· Przez broń ”oryginalną” rozumie się broń z oryginalnym wylotem lufy (koronką) będącym w 

niezmienionym stanie.  
· „Replika” to współcześnie wytworzona broń opierająca się na historycznym oryginale. 

        
Dystanse w strzelaniach tarczowych: 

· 25, 50, 100 i 300 metrów 
        
Rodzaje tarcz: 

· Tarcze papierowe lub kartonowe – 10 pierścieniowe wzór:  ISSF 20/50; ISSF 60/100; MLAIC 
40/80 - muszkiet [francuska tarcza wojskowa na 200 metrów] 

       
Rodzaje rzutków: 

· rzutki - powinny być zgodne ze standardami ISSF, stosowanymi podczas Igrzysk Olimpijskich 
lub Mistrzostw Świata w konkurencjach podstawowych. 

       
Ilość strzałów w konkurencjach tarczowych: 

· Każdy zawodnik oddaje 13 strzałów do jednej lub dwóch tarcz (odpowiednio po 6 i 7 strzałów 
do każdej) w czasie 30 minut.  

· Z czego 10 najlepszych przestrzelin liczonych jest jako rezultat konkurencji. 
· W konkurencjach (dla tego regulaminu) pozycje:  

4. Tanegashima – MLAIC №14    
5. Hizadai – MLAIC №16   
7. Miquelet – MLAIC №1    
używa się wyłącznie 1 tarczy, a do wyniku liczone są przestrzeliny znajdujące się w polach o 
wartościach 5-10 

        
Ocena przestrzelin w konkurencjach tarczowych:  

· Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości musi przynajmniej połową średnicy 
leżeć na polu o wyższej wartości.  

· Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis), to wygra ten zawodnik, który ma 
największą ilość przestrzelin do każdego pierścienia tarczy w porządku malejącym. Jeżeli ilość 
przestrzelin jest taka sama w każdym pierścieniu punktowym – na 10 strzałów liczonych, to 
odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu – biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów 
liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny tej samej wartości 
i w tej samej odległości od środka tarczy – sprawdza się kolejne odrzucane od sumy wyniku trzy 



Strona 34 z 62 
 

przestrzeliny. 
 
Ilość strzałów oraz porządek konkurencji w strzelaniach do rzutków (2x25): 

· W każdej rundzie, porannej i popołudniowej zostaje wystrzelonych po 25 rzutków dla każdego 
zawodnika w ciągu 60 minut. 

· Maksymalna ilość zawodników to grupa 6 strzelców w obu kategoriach  
(w tym regulaminie dotyczy poz. 22. Lorenzoni – MLAIC №22).  

· Jednak ich ilość może zwiększyć się do 8, ale wtedy czas musi być również wydłużony o 10 
minut dla każdego dodatkowego zawodnika. 

       
Ocena techniczna broni: 

· Każdy egzemplarz broni (oryginał/replika) podlega ocenie  Komisji Kontroli Broni (dopuszczenie 
broni do zawodów w danej konkurencji). 

·  Stan techniczny broni musi umożliwiać jej bezpieczne użytkowanie. 
        
Ubiór strzelca: 

· dopuszczone jest (broń długa) używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów 
strzeleckich.  

· Niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami lub innych spodni 
powodujących polepszenie statyki strzelca.  

· Jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym. 
 

Cel zawodów: 
· Popularyzacja sportu strzeleckiego. 
· Wyłonienie Mistrza Polski w danej konkurencji. 
· Popularyzacja strzelań z broni czarnoprochowej i jej replik (reprodukcji) według opracowanych 

zasad (MLAIC / NON MLAIC), integracja strzelców czarnoprochowych oraz miłośników 
dawnego munduru i stroju. 

· Indywidualna rywalizacja sportowa strzelców czarnoprochowych. 
· Poszerzanie wiedzy na temat konstrukcji i konserwacji broni czarnoprochowej oraz technik 

strzelania. 
 

Organizator zawodów: 
· kluby posiadające aktualną licencję PZSS lub Wojewódzki Związek Strzelectwa Spotowego; 
·     W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorgani-

zację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo inne 
podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do sportu 
strzeleckiego.  

· organizator MP w strzelaniach czarnoprochowych musi dysponować osiami umożliwiającymi strze-
lanie na dystansach: 25, 50 i 100 metrów oraz stanowiskami umożliwiającymi  strzelania do rzut-
ków (jak dla strzelań ISSF w konkurencji trap);  

· nie są wymagane tarcze elektroniczne. 
  

Termin i miejsce zawodów: 
· Zgodnie z aktualnym  kalendarzem imprez PZSS  

  
Podstawowe rodzaje konkurencji – skrócony opis i warunki strzelania  

 
KARABINY I MUSZKIETY: 
 
1. Vetterli  – MLAIC №15 [O i R] (karabin kapiszonowy 50 m),  

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
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· broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy, 
· przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, odległość 50 metrów. 

 
2. Pennsylvania – MLAIC №36 [O i R]   (karabin skałkowy 50 m) 

· broń: dowolny karabin skałkowy, lufa gładka lub gwintowana, 
· przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, 
· amunicja : okrągła kula, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, odległość 50 metrów. 

 
3. Lamarmora – MLAIC №37  [O i R] (kapiszonowy karabin wojskowy 50 m,  

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm, 
· przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje), 
· amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, odległość 50 metrów. 

 
4. Tanegashima – MLAIC №14  [O i R] (gładkolufowy muszkiet lontowy z baką 50 m), 

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
· dowolny kaliber w kategorii oryginałów; dowolny muszkiet lontowy w dowolnym  kalibrze w 

replikach, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,  
· tarcza: MLAIC 40/80 - muszkiet [francuska tarcza wojskowa na 200 metrów], 
· postawa stojąc, odległość 50 metrów. 

 
5. Hizadai – MLAIC №16   [O i R] (gładkolufowy muszkiet lontowy z baką 50 m), 

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
· dowolny kaliber w kategorii oryginałów; dowolny muszkiet lontowy w dowolnym   kalibrze w 

replikach, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,  
· tarcza: MLAIC 40/80 - muszkiet [francuska tarcza wojskowa na 200 metrów], 
· postawa klęcząc, odległość 50 metrów. 

 
6. Minié  – MLAIC №3 [O i R] (kapiszonowy karabin wojskowy 100 m), 

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm, 
· przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje), 
· amunicja zgodna z epoką i dla danego karabinu, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· pozycja leżąc, odległość 100 metrów. 

 
7. Miquelet – MLAIC №1 [O i R] (skałkowy muszkiet wojskowy 50 m) 

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy, 
· przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny, 
· tarcza: MLAIC 40/80 - muszkiet [francuska tarcza wojskowa na 200 metrów], 
· postawa stojąc, odległość 50 metrów. 

 
8. Maximilian – MLAIC №2  [O i R] (karabin skałkowy 100 m), 

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
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· broń: dowolny karabin skałkowy, kaliber dowolny, 
· przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, 
· amunicja : okrągła kula, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· pozycja leżąc, odległość 100 metrów. 

 
9. Whitworth – MLAIC №4  [O i R] (karabin kapiszonowy 100 m) 

· konkurencja będzie    rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: dowolny karabin kapiszonowy (kal. dowolny), który nie kwalifikuje się w konkurencji 

Minié, 
· przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki 

pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· pozycja leżąc, odległość 100 metrów. 

 
10. Sharps – NON MLAIC 50 m (karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną 50 m) 

· broń: dowolny karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną elaborowaną prochem 
czarnym, 

· przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki 
pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni, 

· tarcza ISSF 20/50, 
· pozycja stojąc, odległość 50 metrów. 

 
11. Sharps – NON MLAIC 100 m ( karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną 100 m) 

· broń: dowolny karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną elaborowaną prochem 
czarnym, 

· przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki 
pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni, 

· tarcza ISSF 20/50, 
· pozycja leżąc, odległość 100 metrów. 

 
12. Walkyrie – MLAIC №8 [O i R]  konkurencja dla kobiet ( karabin kapiszonowy  
100 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: dowolny kapiszonowy karabin odprzodowy również wojskowy, 
· przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki 

pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni, 
· tarcza ISSF 20/50 
· pozycja leżąc, odległość 100 m 

 
13. Middle Range – NON MLAIC 300 m  

· broń: dowolny karabin kapiszonowy, skałkowy lub lontowy;  
· pozycja leżąca, odległość 300 m  
· tarcza ISSF 60/100  

 
PISTOLETY I REWOLWERY: 
 
14. Kuchenreuter – MLAIC №6 [O i R] (pistolet kapiszonowy 25 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze, gwintowany, 
· przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką, 
· amunicja: okrągła kula, 
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· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

 
15. Colt – MLAIC №7 [O] (rewolwer 25 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach, 
· broń: oryginalny rewolwer kapiszonowy, 
· przyrządy celownicze oryginalne. 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

 
16. Mariette – MLAIC №12  [R] (rewolwer 25 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w replikach, 
· broń: dowolny rewolwer kapiszonowy, 
· przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu 

oryginału, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

 
17. Cominazzo – MLAIC №5  [O i R] (pistolet skałkowy gładkolufowy 25 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: dowolny pistolet jednostrzałowy gładkolufowy skałkowy, o minimalnym kalibrze  11 mm 
· przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

 
18. Tanzutsu – MLAIC №28   [O i R] (dowolny gładkolufowy pistolet lontowy 25 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń: typ japoński - dowolny kaliber;  
· broń: typ europejski - wielki kaliber jak w oryginałach, przyrządy celownicze według czasów 

powstania broni, profil w stylu oryginału,  
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

 
19. Donald Malson – MLAIC №23  [O lub R] (rewolwer 50 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach lub replikach, 
· broń: dowolny rewolwer kapiszonowy, repliki lub oryginały 
· przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu 

oryginału, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów. 

 
20. Pułaski – NON MLAIC 50 m (Kuchenreuter L-50, pistolet kapiszonowy 50 m)  

· broń: dowolny jednostrzałowy pistolet, 
· przyrządy celownicze zgodne z oryginałem i epoką, 
· amunicja : okrągła kula, 
· tarcza ISSF 20/50, 
· postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów. 

 
21. Remington – MLAIC №38 [O lub R] (rewolwer 25/50 m) 

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach lub replikach, 
· broń: dowolny rewolwer kapiszonowy, repliki lub oryginały;  
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· liczy się suma wyników tego  samego zawodnika z 2 konkurencji:  
Ø Colt – MLAIC №7  lub Mariette – MLAIC №12  (rewolwer 25 m)   
Ø Donald Malson – MLAIC №23   (rewolwer 50 m).  

· - w obydwu konkurencjach zawodnik strzela tym samym rewolwerem. 
RZUTKI: 
 
22. Lorenzoni – MLAIC №22 [O i R] 2x25 (strzelba kapiszonowa)  

· konkurencja będzie rozegrana w oryginałach i replikach, 
· broń kapiszonowa każdego kalibru. 
· łącznie 50 rzutków wystrzelonych w dwóch osobnych rundach (jedna rano, a druga po południu 

tego samego dnia) po 25 rzutków w ciągu 60 minut. 
 
Uczestnictwo: 

· Wszyscy miłośnicy strzelectwa czarnoprochowego posiadający własną broń oraz licencję 
zawodniczą PZSS. 

· Do udziału w zawodach dopuszczeni zostaną wcześniej zgłoszeni, zawodnicy z zagranicy, 
posiadający aktualną licencję federacji strzeleckiej swojego kraju - uznawaną na zasadach 
wzajemności przez PZSS. 

· Broń i jej rodzaj, kształt oraz wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj 
amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie – przyjmuje się, że muszą odpowiadać 
przepisom MLAIC dla danej konkurencji.  

· Podczas zawodów lub treningów muszą być zachowane przepisy bezpieczeństwa PZSS/ISSF oraz 
MLAIC - zgodnie z regulaminem zawodów i poszczególnych konkurencji oraz regulaminem 
strzelnicy na której odbywają się zawody. 

  
Kategorie wiekowe:  

· W zawodach startują osoby pełnoletnie w kategorii OPEN (kobiety i mężczyźni). 
·  Wyjątkiem jest konkurencja (w tym regulaminie) poz. 12. Walkyrie – MLAIC №8  w której star-

tują wyłącznie kobiety. 
 
Punktacja: 

· Indywidualna, osobna dla każdej konkurencji.  
· Wyjątkiem jest konkurencja (w tym regulaminie) poz. 21. Remington – MLAIC №38 

   
Nagrody: 

· Za zajęcie I-III. miejsca: medale oraz tytuł Mistrza Polski, 1. Wicemistrza Polski , 2 Wicemistrza 
Polski. 

· Za zajęcie  I-VI.  miejsca – dyplomy. 
· Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji  nie mniej niż 4 zawodników, którzy zo-

staną sklasyfikowani. 
· W przypadku mniejszej ilości sklasyfikowanych zawodników konkurencja rozgrywana jest jako  

Grand Prix Polski 
· Organizator może przyznać dodatkowe medale i wyróżnienia w miarę posiadanych środków lub 

przyznanego limitu (po uzgodnieniu z właściwą Komisją PZSS). 
 

Koszty organizacyjne zawodów 
· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z opłaty 

startowej oraz od sponsorów lub z dotacji. 
· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 

wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 
 

Różne: 
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· KOMENDY MOGĄ BYĆ WYDAWANE GWIZDKIEM 

  Dwa gwizdki – początek strzelania 
  Jeden długi gwizdek – zakończenie (koniec) strzelania 
 Przerwanie ognia – seria krótkich gwizdków 
 

· KOMENDY MOGĄ BYĆ WYDAWANE GŁOSEM 
początek konkurencji: „START” , 
przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jedno-
znacznie sugerująca przerwanie strzelania , 
koniec konkurencji: „STOP”  

 
· Zawodnicy strzelają z broni  i amunicji, własnej 
· Ładowanie broni dozwolone jest wyłącznie fabrycznym czarnym prochem.  
· Zabrania się wnoszenia na stanowiska strzeleckie czarnego prochu w opakowaniu zbior-

czym. 
· Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z 

materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawie-
rać więcej niż 16 gramów prochu.  

· Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego. 
· Czyszczenie luf między strzałami jest zabronione.  
· Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedo-

puszczalne jest używanie przybitek plastikowych. 
· Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilo-

ści koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki). 
· Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami. 
· Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kie-

runku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką. 
· W czasie ładowanie broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką. 
· Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia i w pawilonach. Palić można jedynie w wyzna-

czonych do tego celu miejscach. 
· Zabronione jest posługiwanie się otwartym ogniem na stanowiskach strzeleckich. 
 

DOTYCZY BRONI LONTOWEJ: 
  
· wyłącznym wyjątkiem od tej reguły jest stosowanie specjalnych osłoniętych bezpiecznych naczyń 

(puszek) dla tych konkurencji gdzie stosowany jest tzw. zamek lontowy  (i używany jest lont tlący).  
Czynności z tym związane należy wykonywać z należytą ostrożnością  i pod nadzorem na stanowi-
sku strzeleckim (sędziego lub prowadzącego strzelanie). 

· podczas ładowania palący się koniec lontu musi być włożony do takiego bezpiecznego naczynia 
(puszki). 

· w trakcie strzelania lont musi być tak mocowany by nie wypadł z uchwytu. 
· dopuszcza się stosowanie w gładkich lufach broni lontowej wkładów (jedynie w strzelaniach prze-

widzianych dla replik); wkłady te są dopuszczone ze względów bezpieczeństwa tak długo jak dłu-
go nie mają wpływu na zewnętrzny historyczny wygląd replik.  

 
DODATKOWE ZABEZPIECZENIA (dochowanie należytej staranności): 
  

· Organizator zawodów powinien uwzględnić, że w niektórych konkurencjach, a szczególnie w 
tych konkurencjach  gdzie strzela się do pojedynczych tarcz: bezwzględnie powinny być stosowa-
ne przesłony boczne pomiędzy stanowiskami zabezpieczające w sposób skuteczny przed możli-
wością poparzenia resztkami czarnego prochu (powstającymi przy wystrzale) zawodnika znajdu-
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jącego się na sąsiednim stanowisku. Dotyczy to zabezpieczenia szczególnie okolic twarzy i innych 
odkrytych części ciała zawodnika z sąsiedniego stanowiska. 

· Organizator zawodów powinien uwzględnić w sposób praktyczny, że  niezależnie od postawy 
w której dokonywane jest strzelanie (klęcząc, leżąc, stojąc ) zalecane jest stosowanie przesłon; 
szczególnie jeżeli strzela obok siebie dwoje zawodników w tzw. układzie praworęczny i lewo-
ręczny (twarzą w twarz).  

· Organizator zawodów uwzględnia powyższe zalecenia (dotyczące przesłon bocznych) w opar-
ciu o doświadczenie (praktykę) i w zależności od indywidualnych parametrów technicznych 
strzelnicy (stanowisk) na których odbywa się strzelanie, a szczególnie od szerokości stanowisk 
strzeleckich i ich wyposażenia.  

· Przesłony nie mogą naruszać ogólnej widoczności zawodnika dla prowadzącego strzelanie albo 
sędziego głównego osi lub przeszkadzać zawodnikowi w jego standardowych czynnościach pod-
czas strzelania.  

 
INNE: 

· Rewolwery nie mogą być używane w charakterze pistoletów jednostrzałowych; strzelcy muszą ła-
dować co najmniej 5 komór przy pierwszych dwóch seriach. 

· bębenek broni może być wyjęty z broni w każdym celu – za wyjątkiem ładowania! 
· Nie wolno używać prochownic zawierających proch na panewki powyżej 16 g  -              16 gra-

mów czyli odpowiednika 250 grainów. 
· Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”. 
· Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpie-

czeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZE-
LANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w 
pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy 
komorami. 

· W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co naj-
mniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w 
kierunku kulochwytu. 

· Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast 
usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postę-
powanie. 

· Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na rozegranie 
konkurencji. 

· „Biały strzał” - strzał rozgrzewający lufę można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na ro-
zegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze lub w wyznaczone miejsce, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu tej czynności sędziemu stanowiskowemu. 

· Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie ku-
li/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec 
musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. 

· W konkurencjach tego regulaminu  (poz. 3. Lamarmora – MLAIC №37 kapiszonowy karabin 
wojskowy oraz poz. 6. Minié  – MLAIC №3 karabin wojskowy kapiszonowy z lufą gwintowaną), 
a także poz. 7. Miquelet – MLAIC №1     karabin wojskowy skałkowy z lufą gładką: długość lej-
ków z rurką podlega ograniczeniu do 10 cm (4” – czterech cali). 

· Czyszczenie lufy jest zabronione podczas trwania następujących konkurencji tego regulaminu: 
poz. 3. Lamarmora – MLAIC №37  oraz poz. 6. Minié  – MLAIC №3, a także  poz. 7. Mique-
let – MLAIC №1. 

· Niedozwolone jest stosowanie spustów z przyspiesznikiem w konkurencjach „wojskowych”. 
· W żadnej konkurencji nie dopuszcza się do strzelania pociskami nowoczesnego typu      (np. Wad-

cutter). Jedynie w konkurencji karabin dowolny dopuszczono każdy typ pocisku podłużonego. 
· Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 minut prze-

znaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób. 
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· Wystrzelenie po komendzie "STOP", "PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie suge-
rującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.  

· Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się 
z linii ognia. 

· Podczas zawodów mają zastosowanie przepisy MLAIC, a w pozostałych kwestiach przepisy 
PZSS/ISSF oraz zapisy zawarte w regulaminie zawodów 

· Zawodnicy podczas strzelań powinni używać ochronników słuchu oraz okularów ochronnych. 
 

STRZELANIA DO RZUTKÓW: 
 

· Widzowie muszą się znajdować co najmniej 3 metry za stołami przeznaczonymi do załadowania 
broni oraz i powinni zachowywać ciszę. Nie mogą pod żadnym warunkiem rozmawiać ze 
strzelcami ani asystować strzelcom. Dopuszcza się aplauz po zestrzeleniu rzutka. 

· Dubeltówki mogą być użyte w trakcie zawodów, ale pod warunkiem że tylko jedna lufa jest 
naładowana. 

· Zdejmowana stopka lub baka zrobiona ze skóry lub innego materiału (za wyjątkiem materiałów 
gumowych) jest dopuszczalna. Inne dodatki są zabronione. 

· Ołowiane śruty (albo nietoksyczne substytuty ołowiu) mogą mieć maksymalną średnicę o 
wielkości 2.55 mm 

· Ilość prochu jest dokładnie określona i nie może przekraczać 6.2 gramów czarnego prochu i 35 
gramów śrutu 

· Proch może być załadowany jedynie z wcześniej przygotowanych pojemniczków o określonej 
wielkości. 

· Ładunek śrutu ołowianego (lub ich nietoksycznych odpowiedników) musi być z wcześniej 
przygotowanych z użyciem jedno porcjowych pojemników. 

· Załadowanie broni musi być zgodne z obecnie obowiązującymi metodami i materiałami. 
Plastykowe przybitki lub koszyczki są zabronione. 

· Strzelec odpowiada za bezpieczne obchodzenie się z bronią; stosowanie pasów jest zabronione. 
· Załadunku broni można dokonać jedynie na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach 

(stołach). 
· W momencie przemieszczania się zawodnika od stołu i na stanowisko strzeleckie, należy trzymać 

broń lufą zwróconą do góry, wylot lufy powinien być powyżej wysokości głowy. 
· Zakładanie kapiszonów lub podsypki może być jedynie przeprowadzone na stanowisku 

strzeleckim, gdy lufa broni skierowana jest w dół. 
· Broń może być całkowicie odbezpieczona jedynie, gdy zawodnik znajduje się na stanowisku 

strzeleckim, zalecane jest w przypadku broni kapiszonowej stosowanie kapiszonowników. 
· Gdy broń nie jest używana, powinna znajdować się na stojaku i nie może być dotykana przez 

kogokolwiek bez zgody właściciela. 
· Oddanie strzału przez zawodnika może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest jego/jej kolej i gdy 

rzutek zostanie wyrzucony z maszyny. 
· Strzelanie bądź celowanie do rzutka przeznaczonego dla innego zawodnika jest zabronione. 
· Przed komendą PULL broń zawodnika może być oparta o jego ramię lub skierowana w dół w 

zależności od preferencji strzelca. 
· W trakcie oddawania strzałów zawodnik musi się znajdować na wyznaczonym stanowisku 

strzeleckim. 
· Obowiązujące normy na odznaki strzeleckie PZSS: 

     
STRZELECTWO CZARNOPROCHOWE 

NORMY NA ODZNAKI STRZELECKIE PZSS 
Uproszczona 

nazwa 
konkurencji 

Nazwa MLAIC 
(skrót) odległość 

Wynik (ilość punktów) 
uwagi Czas 

konkurencji złota srebrna brązowa 
Karabin 

kapiszonowy  
Vetterli  – 

 MLAIC №15 50 m 90 75 65 Suma 10 najlepszych 
przestrzelin  30 minut 
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stojąc z 13 strzałów 
Karabin 

kapiszonowy  
leżąc 

Whitworth – 
MLAIC №4   100 m 88  72 60 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin  

z 13 strzałów 
30 minut 

Karabin 
wojskowy 

kapiszonowy  
stojąc 

Lamarmora – 
MLAIC №37   50 m 88  72 60 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin 

z 13 strzałów 
30 minut 

Karabin 
wojskowy 

kapiszonowy  
leżąc 

Minié  –  
MLAIC №3 100 m 75 65 55 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin 

z 13 strzałów 
30 minut 

Karabin 
skałkowy 

stojąc 

Pennsylvania – 
MLAIC №36 50 m 85  65 55 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin 

z 13 strzałów 
30 minut 

Skałkowy 
muszkiet 
wojskowy 

stojąc 

Miquelet –  
MLAIC №1 50 m 80  70  55 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin 

z 13 strzałów 
30 minut 

Pistolet 
kapiszonowy 

Kuchenreuter – 
MLAIC №6 25 m 90 80 70 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin  

z 13 strzałów 
30 minut 

Pistolet 
 skałkowy 

Cominazzo – 
MLAIC №5   25 m 85 70 60 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin  

z 13 strzałów 
30 minut 

Rewolwer 
kapiszonowy 

Mariette – 
 MLAIC №12   25 m 90 75 65 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin  

z 13 strzałów 
30 minut 

Pistolet 
kapiszonowy 

Pułaski –  
NON MLAIC  50 m 75 65 50 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin  

z 13 strzałów 
30 minut 

Rewolwer 
kapiszonowy 

Donald Malson – 
MLAIC №23   50 m 75 65 50 

Suma 10 najlepszych 
przestrzelin  

z 13 strzałów 
30 minut 

Trap 50 
(strzelba 

kapiszonowa) 

Lorenzoni – 
 MLAIC №22 krąg 35 25 20 

(suma trafionych 
rzutków z 2 rund) 

2 x 25 
rzutków 

60 + 60 
minut 
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9.  STRZELCTWO WESTERNOWE 

 Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie  
westernowym jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, a szczególnie: 
indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
 Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich.  

 

Strzelectwo westernowe to wielowymiarowy sport strzelecki, w którym zawodnicy rywalizują ko-
rzystając z broni palnej używanej w czasach Dzikiego Zachodu: przede wszystkim: rewolwery S.A., ka-
rabiny L.A. i pump action, strzelby pump action sprzed 1899 r., dubeltówki horyzontalne, pistolet colt 
model 1911 . Zawody rozgrywane są w charakterystycznym stylu Old West tworzonym oprócz histo-
rycznej broni m.in. poprzez wymagane przepisami kostiumy z epoki i obowiązkowe niepowtarzalne 
pseudonimy. 

Międzynarodowe przepisy ustala SASS® (Single Action Shooting Society) z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych i na nich opierają się organizacje w innych krajach. 
Zawodnicy strzelają w etapach – torach (stages) do stalowych celów reaktywnych według specjalnie każ-
dorazowo projektowanych scenariuszy w dwóch głównych konkurencjach tj. Cowboy Action Shooting 
oraz Wild Bunch. Strzelectwo westernowe oferuje także możliwość rywalizacji w wielu konkurencjach 
dodatkowych na krótkich i długich dystansach, aż do ponad 1400 metrów. Rywalizacja w konkurencji 
Cowboy Action Shooting™ możliwa jest dla zawodników od 8 roku życia, bez górnej granicy wieku, a 
także dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wynik jest sumą czasów uzyskanych na torach oraz kar za nietrafione cele, pomyłkę w realizacji 
scenariusza i ewentualne przewinienia. Od strzelców oczekuje się przede wszystkim rywalizacji zgodnie 
z zachowaniem „ Spirit of The Game ” tj. sportowej postawy (  nie szukania dróg na skróty do osiągnięcia 
zwycięstwa np. poprzez świadome decydowanie się na otrzymanie kary w celu uzyskania krótszego czasu 
i t.p.).  

Oprócz strzelań typowo westernowych Otwarte Mistrzostwa Polski oferują możliwość rywalizacji 
przy wykorzystaniu historycznej broni produkowanej do roku 1945 w konkurencji Nietykalni. Nadal  ob-
owiązkowym elementem pozostaje kostium zgodny z okresem odpowiadającym posiadanej broni.  
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1. REGULAMIN  MISTRZOSTW POLSKI W COWBOY ACTION SHOOTING 
Cel zawodów: 

· wyłonienie Mistrzów Polski w Cowboy Action Shooting 
· wyłonienie zwycięzców we wszystkich rozgrywanych konkurencjach 
· popularyzacja strzelectwa westernowego 
· popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik 
· integracja środowiska strzeleckiego 
· rywalizacja sportowa 
· wyłonienie rekordzistów Polski w strzelectwie westernowym 

 
Organizator zawodów 

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 
Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-
nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  
 

Termin i miejsce zawodów 
· Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS 

 
Program zawodów 

· zawody główne – 12 torów Cowboy Action Shooting wg SASS (kategorie K/M w podziale na 
wiek oraz styl strzelania wg międzynarodowych przepisów SASS) 

· zawody równoległe w kategorii „Proch Czarny” – 12 torów (kategorie K/M w podziale na wiek 
oraz styl strzelania wg międzynarodowych przepisów SASS) 

· zawody dodatkowe: 
o Wild Bunch – 6 torów (kategorie K/M w podziale na styl strzelania wg międzynarodo-

wych przepisów SASS) 
o Nietykalni – 4 tory (kategorie wg regulaminu zawodów K/M (Kobiety/Mężczyźni) bez 

podziału na wiek, ze względu na rodzaj broni zgodnie z regulaminem zawodów) 
o Plainsman – 2 tory  (kategorie ze względu na rodzaj broni wg regulaminu zawodów) 
o Konkurencje długodystansowe: 100 i 300 m 
o pojedynki (indywidualnie & zespołowo) 
o konkurencje szybkościowe typu Fast Draw oraz pozostałe (zgodnie z regulaminem za-

wodów) 
o konkurencje zespołowe (zgodnie z regulaminem zawodów) 
o Annie Oakley Cup  
o Top Gun – ustanawianie rekordów Polski 

 
Uczestnictwo 

· zawodnicy posiadający licencje PZSS i broń wymaganą obowiązującymi regulaminami dla strze-
lectwa westernowego 

· kategorie zgodnie z przepisami SASS 
 

Punktacja 
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· Indywidualna – suma czasów uzyskana na wszystkich torach 
· Zespołowa (MIX) – suma czasów uzyskanych przez członków zespołów 

 
Nagrody 

· Za zajęcie I – III miejsca - miejsca medale (po uzgodnieniu z PZSS) i dyplomy 
· Konkurencje dodatkowe – za pierwsze trzy miejsca dyplomy 
· Zespołowe – dyplomy 
· Nagrody rzeczowe oraz statuetki w przypadku pozyskania sponsorów 

 
Koszty organizacyjne zawodów. 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z opła-
ty startowej 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 
wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 

Broń i amunicja 
· W konkurencjach Cowboy Mounted Shooting, Wild Bunch, Top Gun, pojedynkach oraz konkuren-

cjach zespołowych i szybkościowych broń i amunicja zgodna z międzynarodowymi przepisami 
SASS 

· W konkurencji Annie Oakley Cup – broń i amunicja organizatora 
· W konkurencji Nietykalni: broń kulowa, każdy model do roku 1945, na amunicję scaloną pistole-

tową lub rewolwerową.  
· W konkurencji Karabin: podstawowa to SMG Thompson (Thompson Submachine Gun).  
· Dopuszcza się pistolety maszynowe: Sten (Sten Submachine Gun) i jego klony, PPSz (Pistoliet 

Puliemiot Szpagina), PPS (Pistolet Pulemiot Sudajewa) 
· Dopuszcza się pistolety: Mauser C 96, Parabellum P 08  i ViS wz.35 - z możliwością podłączenia 

i stosowania kabury w charakterze kolby.  
· Konkurencja Pistolet: broń podstawowa to pistolet Colt M1911 A1 i jego klony.  
· Dopuszcza się też wszelkie inne pistolety centralnego zapłonu z wyłączeniem współczesnych, 

sportowych modyfikacji; możliwe jest również użycie broni wymienionej w kategorii karabin po 
odłączeniu kolby-kabury (konieczne jest wówczas posiadanie dodatkowych magazynków); do-
puszcza się w tej konkurencji rewolwery powtarzalne - spust pojedynczego albo podwójnego 
działania) typu: SA (Single Action)  lub DA (Duble Action) z zastrzeżeniami – analogicznie jak w 
pistolecie centralnego zapłonu (z wyłączeniem współczesnych, sportowych modyfikacji).  

· Strzelba podstawowa to: Winchester model 1897 lub Winchester model 1897; obie w kalibrze 12.  
· Dopuszcza się też każdą strzelbę w układzie horyzontalnym lub o konstrukcji typu: pump action 

lub semi auto: Browning 1900, Winchester 1911, Remington 1914  (z zastrzeżeniami jak wyżej). 
·  Ewentualne ograniczenia lub rozszerzenia w tym zakresie (modele i parametry broni) szczegóło-

wo określa regulamin zawodów. 
 
W konkurencji Nietykalni: 

· Amunicja: każda, mogąca być użyta do broni zgodnej z regulaminem z wyłączeniem amunicji 
Magnum i Super Magnum. Do celów papierowych dopuszcza się pociski FMJ (Full Metal Jacket), 
HP (Hollow Point), a do rewolwerów także WC (Wadcutter). 

· Do celów metalowych jedynie pociski zgodne regulaminami SASS. Energia i prędkość pocisków 
broni kulowej muszą być zgodne z regulaminami WB (Wild Bunch). We wszystkich pozostałych 
kwestiach broni i amunicji, kontroli i kar stosuje się przepisy i regulaminy SASS i WB . 
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W konkurencji Plainsman (The Plainsman):  
· broń oryginalna, wyprodukowana przed rokiem 1900 lub jej repliki: 
· jednostrzałowy karabin z kurkiem zewnętrznym, strzelający tradycyjną amunicją rewolwerową 

lub karabinową, w kalibrze minimum .30 cala.  
· dozwolone jest użycie karabinów centralnego zapłonu jak i odtylcowych karabinów kapiszono-

wych. 
· dwa rewolwery o zapłonie kapiszonowym o kalibrze .36 cala lub większym.  
· rewolwery mogą być sześciostrzałowe lub o większej liczbie komór, ładowane jednak tylko są 5 

kulami oraz 5 kapiszonami. 
· strzelba horyzontalna z kurkami zewnętrznymi lub bez, strzelba jednostrzałowa lub strzelba lever 

action (broń repetująca) w kalibrze 12ga (12 Gauge) lub 16ga (16 Gauge). 
· amunicja elaborowana wyłącznie prochem czarnym, pociski z czystego ołowiu.  
· w przypadku użycia amunicji rewolwerowej w karabinie konieczne jest użycie pełnej naważki 

prochu czarnego. 
· w konkurencjach długodystansowych broń zgodna z regulaminami SASS, ponadto karabin woj-

skowy zaprojektowany do roku 1945, oraz karabiny jednostrzałowe: odtylcowe rozdzielnego ła-
dowania lub odtylcowe centralnego lub bocznego zapłonu opracowane konstrukcyjnie do 1900 
roku.  

· w kalibrze od 0,375 do 0,50 cala.  
· oryginał lub replika.  
· otwarte lub mechaniczne przyrządy celownicze, odpowiadające czasom powstania oryginału.  
· dopuszcza się optyczne przyrządy celownicze, oryginał z epoki, lub ich kopia. 

 
Różne 

· Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe oraz regulamin zawodów. 
· Zawodnicy strzelają z broni własnej oraz amunicji własnej (za wyjątkiem konkurencji oznaczonej 

w regulaminie zawodów jako dostępne wyłącznie z amunicją organizatora). 
· Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni. 
· Obowiązuje strój historyczny lub stylizowany na epokę z której pochodzi broń w danej konkuren-

cji zgodnie z przepisami SASS oraz regulaminem zawodów i ma odzwierciedlać epokę Dzikiego 
Zachodu.  

· Niedopuszczalne są żadne nowoczesne elementy stroju, w tym nowoczesnego stroju strzeleckie-
go. 

· Strój w konkurencji Nietykalni musi nawiązywać głównie do okresu międzywojennego i zawierać 
minimum 5 elementów charakterystycznych dla wybranego stylu (włączając w to takie detale jak 
sygnet, spinki, dewizka czy cygaro). Bezwzględnie musi komponować się z używaną bronią. 
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2. MISTRZOSTWA POLSKI W WESTERNOWYM STRZELECTWIE KONNYM 

Westernowe strzelectwo konne (Cowboy Mounted Shooting) to sport łączący jazdę konną w stylu western 

oraz strzelectwo westernowe. Zawodnicy jadąc konno oddają strzały do jednorazowych celów reaktyw-

nych (baloników) rozmieszczonych na arenie wg każdorazowo zmieniającego się scenariusza.  

Używają rewolwerów, karabinu lub strzelby załadowanych wyłącznie amunicją bez pocisków tzw. ślepą 

(dostarczaną zawsze tylko i wyłącznie przez organizatora) co pozwala na bezpieczne rozgrywanie zawo-

dów, jak i ich obserwację przez publiczność. Wynik jest sumą uzyskanych czasów na poszczególnych 

torach, ilości nietrafień i ewentualnych kar. 

Udział w zawodach wymaga umiejętności jazdy konnej na poziomie co najmniej średnim oraz 

umiejętności posługiwania się bronią palną. Rywalizacja możliwa jest dla zawodników od 13 roku życia. 

Międzynarodowe przepisy ustala CMSA® Cowboy Mounted Shooting Assotiation z siedzibą w Stanach 

Zjednoczonych i na nich opierają się organizacje w innych krajach. 

 

Regulaminy  zawodów: Westernowe strzelectwo konne (Cowboy Mounted Shooting) 
 

Cel zawodów: 
· wyłonienie Mistrzów Polski w Cowboy Mounted Shooting 
· popularyzacja westernowego strzelectwa konnego oraz strzelectwa westernowego 
· popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik 
· integracja środowiska strzeleckiego i jeździeckiego 
· rywalizacja sportowa 

 
Organizator zawodów 

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 
Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-
nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

 
Termin i miejsce zawodów 

· Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS 
 

Program zawodów 
· zawody główne – 5 torów Cowboy Mounted Shooting (kategorie wg regulaminów CMSA oraz re-

gulaminu zawodów) 
 
Uczestnictwo 

· zawodnicy posiadający licencje PZSS i broń wymaganą obowiązującymi regulaminami dla we-
sternowego strzelectwa konnego, posiadający zweryfikowaną przez organizatora umiejętność jaz-
dy konnej 
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· kategorie zgodnie z przepisami CMSA (Cowboy Mounted Shooting Assotiation) oraz regulami-
nem zawodów, w przypadku braku wystarczającej liczy zawodników do otwarcia kategorii rywa-
lizacja odbywa się w jednej kategorii Open. 
 

Punktacja 
· Indywidualna – suma czasów uzyskana na wszystkich torach 

 
Nagrody 

· Za zajęcie I – III miejsca - miejsca medale (po uzgodnieniu z PZSS) i dyplomy 
· Nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 
· Nagrody dla koni 

  
Kategorie:  

· Juniorzy  - od 13 do 17 roku życia 
· Kobiety - do 50 roku życia 
· Mężczyźni - do 50 roku życia 
· Seniorzy - od 50 roku życia 
· Seniorki - od 50 roku życia 
· Minimum trzy osoby w kategorii konieczne do jej otwarcia.  
· W przypadku mniejszej ilości zawodników nie będą wyróżniane kategorie wiekowe, zaś rywali-

zacja zostanie rozgrana w kategoriach Kobiety / Mężczyźni lub w przypadku małej liczby zawod-
ników danej płci w kategorii Open 
 

Koszty organizacyjne zawodów. 
· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z opła-

ty startowej 
· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących oraz koni (koszty przejazdów, zakwate-

rowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 
 
 

Różne 
· Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe oraz regulamin zawodów. 
· Zawodnicy strzelają z broni własnej oraz amunicji pozbawionej pocisku (tzw. ślepej – amunicji 

akustycznej) wypełnionej prochem czarnym przygotowanej i zatwierdzonej wyłącznie przez orga-
nizatora. 

· Dozwolone są jedynie rewolwery SA (Single Action) kalibru .45 cala Long Colt o stałych przyrzą-
dach celowniczych, zaprojektowane przed 1898 rokiem, lub ich repliki, karabiny dźwigniowe 
(Lever Action) lub pump action zaprojektowane do roku 1900, strzelba horyzontalna z kurkiem 
zewnętrznym lub bez o długości lufy w przedziale od 18 do 26 cali. 

· Organizator nie zapewnia wypożyczenia koni. 

· Wymagania w zakresie koni zgodnie z regulaminem zawodów.  
· Strój historyczny lub stylizowany na western cowboy (kowboj z zachodu)  i cowgirl (kowbojka) z 

XIX w – szczegółowe przepisy określa regulamin CMSA 
· Niedopuszczalne są: nowoczesne bluzki, t-shirty, czapki baseballowe, elementy stroju jeździec-

kiego w stylu angielskim. 
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· Zawodnicy są zobowiązani do noszenia kapelusza kowbojskiego, ochronnego nakrycia głowy lub 
innego odpowiedniego nakrycia głowy zgodnego ze strojem przez cały czas na arenie. 

3. CREEDMOOR MATCH POLAND 

W 1874 roku w stanie Nowy Jork odbył się najsłynniejszy drużynowy pojedynek strzelców długodystan-
sowych nazwany „Creedmoor”. Wyzwanie strzelcom amerykańskim Irlandczycy rzucili na piśmie. Dwie 
sześcioosobowe drużyny rywalizowały na dystansach 800, 900 oraz 1000 jardów (731,52 m, 822,96 m 
oraz 914,40 m), Zwycięstwo odnieśli Irlandczycy. 
Zawody Creedmoor Match Poland upamiętniają to wydarzenie. Drużyny nadal noszą nazwy Irlandii 
i USA, a zawodnicy korzystają z historycznego wzoru tarcz. 
 
Cel zawodów: 

· rywalizacja sportowa 
· integracja miłośników strzelectwa historycznego 
· popularyzacja historycznego strzelectwa długodystansowego 
· uczczenie najsłynniejszych długodystansowych zawodów strzeleckich XIX wieku 

Organizator zawodów 
· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 

Strzelectwa Sportowego.  
· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-

nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

Termin i miejsce zawodów 
· Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS 

 
Program zawodów 

· dzień treningowy na dystansach 800, 900, 1000 yardów 
· Creedmoor Match Poland 

 
Uczestnictwo 

· posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· W zawodach uczestniczą drużyny w składzie 6 strzelców wyłaniane zgodnie z regulaminem za-

wodów. 
 

Punktacja 
· Zgodnie z przestrzelinami na tarczy, o wyniku decyduje suma punktów uzyskana przez drużynę 

na 3 dystansach.  
· W przypadku równej liczby punktów znaczenie ma liczba trafień liczonych jako „4”, w przypadku 

dalszej równej liczby decydują trafienia liczone jako „4” uzyskane na dystansach 1000, 900, 800 
yardów. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy zgodnie z zasadami powyżej odpo-
wiednio liczone będą trafienia punktowane jako „3” a następnie „2” 

· Drużyna ma 90 minut na oddanie strzałów na danym dystansie. Drużyna oddaje strzały do jednej 
tarczy. Każdemu zawodnikowi przysługuje po 15 strzałów na danym dystansie. Pozostałe zasady 
określa regulamin zawodów. 
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Nagrody 
· Dyplomy dla członków drużyn, za zajęcie I-III miejsca 
· Nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

 
Koszty organizacyjne zawodów. 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z opła-
ty startowej 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 
wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 
 

Różne: 
· Zawody rozgrywane są w oparciu o regulamin zawodów. 
· Zawodnicy strzelają z broni własnej oraz amunicji własnej  
· Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni. 
· Strój historyczny lub stylizowany charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych lub Irlandii         

z końca XIX wieku.  
 

Broń i amunicja: 
· Dowolny jednostrzałowy karabin odprzodowy, odtylcowy rozdzielnego ładowania , lub odtylco-

wy centralnego lub bocznego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1899 roku, w kalibrze od 
0,375 do 0,50 cala.  

· Oryginał lub replika.  
· Wyłącznie otwarte lub mechaniczne przyrządy celownicze, odpowiadające czasom powstania 

oryginału, z wyłączeniem przyrządów optycznych.  
· Pociski odpowiadające czasom powstania oryginału, bezpłaszczowe, ze stopu ołowiu, z pierście-

niami smarnymi, lub w owijce papierowej.  
· Dopuszcza się elaborację wyłącznie prochem czarnym. 
· Szczegółowe przepisy określa regulamin zawodów. 
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4. WILLIAM “BILLY” DIXON CUP 

William Dixon był amerykańskim zwiadowcą i łowcą bizonów działającym w rejonie Texas Panhandle. 
Będąc współzałożycielem fortu – miejscowości Adobe Walls wsławił się jego skuteczną obroną. Odzna-
czony Amerykańskim Medalem Honoru. 
Podczas drugiej bitwy o Adobe Walls, placówka została zaatakowana przez Indian. Dixon korzystając z 
pożyczonego karabinu Sharps .50-90 (karabin odtylcowy na nabój scalony - czarnoprochowy kal. .50-90 
cala) oddał strzał na odległość 1538 yardów (1406,35 m) i zabił jednego ze zwiadowców. Atakujący zre-
zygnowali z dalszej walki mając świadomość zasięgu broni i umiejętności strzeleckich obrońców. 
 
Cel zawodów: 

· rywalizacja sportowa 
· popularyzacja historycznego strzelectwa długodystansowego 
· integracja miłośników strzelań historycznych 
· upamiętnienie najsłynniejszego dalekiego strzału ery „Dzikiego Zachodu” 

Organizator zawodów 
· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 

Strzelectwa Sportowego.  
· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-

nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo 
inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do 
sportu strzeleckiego.  

 
Termin i miejsce zawodów 

· Zgodnie z aktualnym kalendarzem imprez PZSS 
 

Program zawodów 
· seria treningowa 
· William „Billy” Dixon Cup  strzelanie na dystansie 1538 jardów (1406,35 metrów) 

 
Uczestnictwo 

· posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz broń zgodnie z obowiązującymi przepisami 
· Zawodnicy których broń i amunicja nie spełnią kryteriów regulaminu oraz zawodnicy nie posiada-

jący ważnej licencji będą klasyfikowani w odrębnej grupie będącej poza konkursem. 
 
Punktacja 

· Zawodnik oddaje 30 strzałów w przeciągu jednej godziny.  
· Cel: 3 tarcze reaktywne sylwetki „jeźdźców na koniu” 
· Trafienie w tarczę – jeden punkt. O wyniku decyduje liczba trafień. W przypadku równej ilości 

trafień przeprowadzona zostanie dogrywka do pierwszego trafienia 
· W miarę możliwości trafienia będą sygnalizowane elektronicznie. 

 
Kategorie:  

· Open 
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Nagrody 
· Puchar za zajęcie I miejsca 
· Nagrody rzeczowe w przypadku pozyskania sponsorów 

 
Koszty organizacyjne zawodów. 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z opła-
ty startowej 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 
wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 
 

Różne 
· Zawody rozgrywane są w oparciu o regulamin zawodów. 
· Zawodnicy strzelają z broni własnej oraz amunicji własnej  
· Organizator nie zapewnia wypożyczenia ani depozytu broni. 

· Strój historyczny lub stylizowany charakterystyczny dla Ameryki Północnej w końcu XIX w.  

Broń i amunicja: 
· Dowolny jednostrzałowy karabin odprzodowy, odtylcowy rozdzielnego ładowania lub odtylcowy 

centralnego lub bocznego zapłonu opracowany konstrukcyjnie do 1899 roku,  
w kalibrze od 0,375 do 0,50 cala.  
Pociski odpowiadające czasom powstania oryginału, bezpłaszczowe, ze stopu ołowiu, z pierście-
niami smarnymi, lub w owijce papierowej.  

· Oryginał lub replika.  
· Otwarte lub mechaniczne przyrządy celownicze, odpowiadające czasom powstania oryginału. 
· Dopuszcza się optyczne przyrządy celownicze, oryginał z epoki, lub ich kopia. 
· Pociski odpowiadające czasom powstania oryginału, bezpłaszczowe, ze stopu ołowiu,  

z pierścieniami smarnymi, lub w owijce papierowej. 
· Szczegółowe przepisy określa regulamin zawodów. 
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10.  STRZELECTWO BRACTW KURKOWYCH 
 
 Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie 
bractw kurkowych  jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, a szczególnie: 
indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
 Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich.  
 

Cel zawodów: 
· Wyłonienie najlepszych zawodników  
· Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie   
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa bractw kurkowych 

 

Organizator zawodów: 
· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 

Strzelectwa Sportowego.  
· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-

nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo in-
ne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do sportu 
strzeleckiego.  

 

Termin i miejsce zawodów: 
· Zgodnie z aktualnym  kalendarzem imprez PZSS  

 

Program zawodów: 
· Wg ustaleń organizatora 

 

Uczestnictwo: 
· zawodnicy posiadający licencje PZSS 

 

Punktacja: 
· Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji oraz kategorii.  

 

Nagrody: 
· Za zajęcie  I-III.  miejsca – medale (po uzgodnieniu z PZSS). 
· Za zajęcie  I-VI.  miejsca – dyplomy. 
· Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji  nie mniej niż ośmiu zawodników. 

 

Koszty organizacyjne zawodów 
· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z opła-

ty startowej. 
· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 

wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy lub organizacje delegujące. 
 

Różne: 
· Zawodnicy strzelają z broni  i amunicji, własnej lub klubowej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe i regulamin 



Strona 54 z 62 
 

zawodów. 
11.  STRZELECTWO   OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie  osób 
niepełnosprawnych jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, a szczególnie: 
indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund Pucharu Polski 
i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
 Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich.  
 

1. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych 

Cel zawodów: 
· Wyłonienie najlepszych zawodników  
· Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie, zdobywanie klas sportowych 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa wśród osób niepełnosprawnych fizycznie 
· Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
· Przygotowanie do startów w konkurencjach paraolimpijskich oraz nie paraolimpijskich na 

zawodach krajowych i międzynarodowych 
 

Organizator zawodów: 
· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 

Strzelectwa Sportowego.  
· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-

nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo in-
ne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do sportu 
strzeleckiego.  

· organizator MP w strzelaniach osób niepełnosprawnych powinien na czas zawodów (wydarzenia) 
dysponować obiektami bez barier architektonicznych, dostosowanymi do potrzeb sportowców 
niepełnosprawnych i umożliwiające przeprowadzenie zaplanowanych konkurencji;  

 
Termin i miejsce zawodów: 

· Zgodnie z aktualnym  kalendarzem imprez PZSS 
  

Program zawodów: 
· Zgodnie z międzynarodowymi przepisami strzelań dla osób niepełnosprawnych oraz regulaminem 

zawodów. W programie mogą być zawarte wybrane konkurencje spośród wymienionych w 
poniższej tabeli 

· W przypadku konkurencji, dla których przepisy przewidują przeprowadzenie finałów, ostateczne 
rezultaty są ogłaszane po rozegraniu finału. 

 

Konkurencja 
(skrót) 

Konkurencja 
(pełna nazwa) 

 
Dyscyplina Płeć Klasa (stopień) 

niepełnosprawności 
Liczba 

strzałów 

Czas (minuty) na strzały 
oceniane 

Tarcza 
elektroniczna 

Tarcza 
papierowa 

R1 10 m Kpn  
stojąc Karabin Mężczyźni SH1 60 75 90 

R2 10 m Kpn  
stojąc Karabin Kobiety SH1 60 75 90 
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R3 10 m Kpn 
leżąc Karabin MIX SH1 60 50 60 

R4 10 m Kpn 
stojąc Karabin MIX SH2 60 75 90 

R5 10 m Kpn 
leżąc Karabin MIX SH2 60 60 70 

R6 50 m Kdw 
leżąc Karabin MIX SH1 60 50 60 

R7 50 m Kdw 
3 postawy Karabin Mężczyźni SH1 

40 klęcząc 
40 leżąc 
40 stojąc 

165 195 

R8 50 m Kdw 
3 postawy Karabin Kobiety SH1 

40 klęcząc 
40 leżąc 
40 stojąc 

165 195 

R9 50 m Kdw 
leżąc Karabin MIX SH2 60 60 70 

P1 10 m Ppn Pistolet Mężczyźni SH1 60 75 90 

P2 10 m Ppn Pistolet Kobiety SH1 60 75 90 

P3 25 m Psp Pistolet MIX SH1 60 - - 

P4 50 m Pdw Pistolet MIX SH1 60 90 105 

⃰ P5 

10 m  
Ppn standard 

(przystosowany 
do oddania 5 
strzałów po 

załadowaniu) 

Pistolet MIX SH1 40 - - 

⃰  MTP 10 m Ppn 
zespołowy  Pistolet MIX SH1 30+30 (I cz.) 

20+20 (II cz.) 
30 (I cz.) 
20 (II cz.) N/A 

⃰  PT1 Trap Seated Strzelba MIX SG-S 75 rzutków 1 d. 
50 rzutków 2 d. 

Czas przygotowawczy 
15 sekund 

⃰  PT2 Trap Standing 
(Lower Limb) Strzelba MIX SG-L 75 rzutków 1 d. 

50 rzutków 2 d. 
Czas przygotowawczy 

15 sekund 

⃰  PT3 Trap Standing 
(Upper Limb) Strzelba MIX SG-U 75 rzutków 1 d. 

50 rzutków 2 d. 
Czas przygotowawczy 

15 sekund 

⃰  MTR 1 10 m Kpn 
zespołowy Karabin MIX SH-1 30+30 (I cz.) 

20+20 (II cz.) 
30 (I cz.) 
20 (II cz.) N/A 

⃰  MTR 2 10 m Kpn 
zespołowy Karabin MIX SH-2 30+30 (I cz.) 

20+20 (II cz.) 
30 (I cz.) 
20 (II cz.) N/A 

⃰  konkurencje nie objęte programem Igrzysk Paraolimpijskich 
 
Uczestnictwo: 

· zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS w danej dyscyplinie oraz udokumentowany stopień 
niepełnosprawności według klasyfikacji WSPS w zakresie dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku.  

· zawodnicy, którzy zanotowali przynajmniej jeden start w danej konkurencji od czasu Mistrzostw 
Polski rozegranych w poprzednim roku 

 
Punktacja: 

· Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji i kategorii  
· Zespołowa, osobno dla każdej konkurencji i kategorii (po 3 zawodników na zespół) przy udziale 

minimum 4 zespołów.  
· Zespołowa dla konkurencji MIX– jeżeli jest ona rozgrywana (w parach mieszanych). 
· Finały w poszczególnych konkurencjach zostaną rozgrywane przy udziale 8 zawodników. W 

przypadku mniejszej ilości zawodników konkurencja zakończy się strzelaniami kwalifikacyjnymi. 
 

Nagrody: 
· Za zajęcie I-III miejsca: medale oraz tytuł Mistrza Polski, 1. Wicemistrza Polski , 2 Wicemistrza 

Polski. 
· Za zajęcie  I-VIII.  miejsca – dyplomy. 
· Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji  nie mniej niż 4 zawodników, którzy 

zostaną sklasyfikowani. 
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· W przypadku mniejszej ilości sklasyfikowanych zawodników konkurencja nie będzie rozgrywana 
· Organizator może przyznać dodatkowe medale i wyróżnienia w miarę posiadanych środków lub 

przyznanego limitu (po uzgodnieniu z właściwą Komisją PZSS). 
 
Koszty organizacyjne zawodów 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych 
z opłaty startowej oraz od sponsorów lub z dotacji. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, 
zakwaterowania, wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy, organizacje delegujące lub 
organizator ze środków własnych lub dotacyjnych 

 
Różne: 

· Zawodnicy strzelają z broni  i amunicji, własnej lub klubowej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe (WSPS oraz 

ISSF tam gdzie mają one zastosowanie) i regulamin zawodów (PZSS). 
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12. STRZELECTWO OSÓB  NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

 Regulamin organizacji zawodów i rozgrywania poszczególnych konkurencji w strzelectwie  osób 
niewidomych i słabowidzących jest ramowy i dotyczy zawodów kalendarza centralnego PZSS, 
a szczególnie: indywidualnych oraz zespołowych Mistrzostw  Polski,  Finału Pucharu Polski, Rund 
Pucharu Polski i Grand Prix Polski oraz pozostałych zawodów krajowych i międzynarodowych.         
 Jeżeli w zbiorze regulaminów są podane osobno: nazwy i warunki organizacyjne poszczególnych 
zawodów i regulaminy konkurencji wchodzących w ich skład, to zapisy szczegółowe regulaminu takich 
zawodów są  wiążące  i mają zastosowanie wyłącznie do nich.  
 

1. MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

Cel zawodów: 
· Wyłonienie najlepszych zawodników  
· Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie, zdobywanie klas sportowych 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa wśród osób niepełnosprawnych ze względu na 

wzrok 
· Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
· Przygotowanie do startów w konkurencjach paraolimpijskich oraz nie paraolimpijskich na 

zawodach krajowych i międzynarodowych 
Organizator zawodów: 

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Zwią-
zek Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współor-
ganizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie 
albo inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych 
do sportu strzeleckiego.  

· organizator MP w strzelaniach osób niewidomych i słabowidzących powinien na czas 
zawodów (wydarzenia) dysponować obiektami bez barier architektonicznych, dostosowanymi 
szczególnie do potrzeb sportowców niewidomych i niedowidzących - umożliwiające 
przeprowadzenie zaplanowanych konkurencji oraz uwzględniając osoby towarzyszące 
zawodnikom w charakterze asystentów; tam gdzie to możliwe zaleca się umieszczanie 
(równoległe) podstawowych informacji o funkcjach pomieszczeń na obiekcie za pomocą 
alfabetu Braille'a lub komunikatów głosowych. 

Termin i miejsce zawodów: 
· Zgodnie z aktualnym  kalendarzem imprez PZSS  

Program zawodów: 
· Zgodnie z międzynarodowymi przepisami strzelań dla osób niepełnosprawnych oraz 

regulaminem zawodów. W programie mogą być zawarte wybrane konkurencje spośród 
wymienionych w poniższej tabeli 

· W przypadku konkurencji, dla których przepisy przewidują przeprowadzenie finałów, 
ostateczne rezultaty są ogłaszane po rozegraniu finału. 

 

Konkurencja 
(skrót) 

Konkurencja 
(pełna nazwa) Dyscyplina Płeć Klasa (stopień) 

niepełnosprawności 
Liczba 

strzałów 

Czas (minuty) na strzały 
oceniane 

Tarcza 
elektroniczna 

Tarcza 
papierowa 
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⃰⃰  VIS 
10 m Air Rifle 

VI Standing 
(Kpn stojąc) 

Karabin MIX SH-VI 60 75 90 

⃰⃰  VIP 
10 m Air Rifle 

VI Prone 
(Kpn leżąc) 

Karabin MIX SH-VI 60 50 60 

⃰  konkurencje nie objęte programem Igrzysk Paraolimpijskich; zgłoszone do programu Igrzysk 
Paraolimpijskich w 2028 roku (Los Angeles). 

 
 
Uczestnictwo: 

· zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS w danej dyscyplinie oraz udokumentowany stopień 
niepełnosprawności według klasyfikacji WSPS w zakresie dysfunkcji narządu wzroku  

· zawodnicy, którzy zanotowali przynajmniej jeden start w danej konkurencji od czasu Mistrzostw 
Polski rozegranych w poprzednim roku 

 
Punktacja: 

· Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji i kategorii  
· Zespołowa dla konkurencji MIX– jeżeli jest ona rozgrywana (w parach mieszanych). 

 
Nagrody: 

· Za zajęcie I-III miejsca: medale oraz tytuł Mistrza Polski, 1. Wicemistrza Polski , 2 Wicemistrza 
Polski. 

· Za zajęcie  I-VIII miejsca – dyplomy. 
· Warunkiem otrzymania medalu jest udział w konkurencji  nie mniej niż 4 zawodników, którzy 

zostaną sklasyfikowani. 
· W przypadku mniejszej ilości sklasyfikowanych zawodników konkurencja rozgrywana jest jako  

Grand Prix Polski 
· Organizator może przyznać dodatkowe medale i wyróżnienia w miarę posiadanych środków lub 

przyznanego limitu (po uzgodnieniu z właściwą Komisją PZSS). 
 
Koszty organizacyjne zawodów 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z 
opłaty startowej oraz od sponsorów lub z dotacji. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 
wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy, organizacje delegujące lub organizator ze środków 
własnych lub dotacyjnych 

 
Różne: 

· Zawodnicy strzelają z broni  i amunicji, własnej lub klubowej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe (WSPS oraz ISSF 

tam gdzie mają one zastosowanie) i regulamin zawodów (PZSS). 
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2. PUCHAR  POLSKI   OSÓB  NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

 
Cel zawodów: 

· Wyłonienie najlepszych zawodników  
· Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie, zdobywanie klas sportowych 
· Kwalifikacja do Finału Pucharu Polski 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa wśród osób ze względu na wzrok 
· Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
· Przygotowanie do startów w konkurencjach paraolimpijskich oraz nie paraolimpijskich na 

zawodach krajowych i międzynarodowych 
Organizator zawodów: 

· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Zwią-
zek Strzelectwa Sportowego.  

· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współor-
ganizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie 
albo inne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych 
do sportu strzeleckiego.  

· organizator MP w strzelaniach osób niewidomych i słabowidzących powinien na czas 
zawodów (wydarzenia) dysponować obiektami bez barier architektonicznych, dostosowanymi 
szczególnie do potrzeb sportowców niewidomych i niedowidzących - umożliwiające 
przeprowadzenie zaplanowanych konkurencji oraz uwzględniając osoby towarzyszące 
zawodnikom w charakterze asystentów; tam gdzie to możliwe zaleca się umieszczanie 
(równoległe) podstawowych informacji o funkcjach pomieszczeń na obiekcie za pomocą 
alfabetu Braille'a lub komunikatów głosowych. 

 
Termin i miejsce zawodów: 

· Zgodnie z aktualnym  kalendarzem imprez PZSS  
Program zawodów: 

· Zgodnie z międzynarodowymi przepisami strzelań dla osób niepełnosprawnych oraz 
regulaminem zawodów.  

· W przypadku konkurencji, dla których przepisy przewidują przeprowadzenie finałów, 
ostateczne rezultaty są ogłaszane po rozegraniu finału. 

 

Konkurencja 
(skrót) 

Konkurencja 
(pełna nazwa) Dyscyplina Płeć Klasa (stopień) 

niepełnosprawności 
Liczba 

strzałów 

Czas (minuty) na strzały 
oceniane 

Tarcza 
elektroniczna 

Tarcza 
papierowa 

⃰⃰  VIS 
10 m Air Rifle 

VI Standing 
(Kpn stojąc) 

Karabin MIX SH-VI 60 75 90 

⃰⃰  VIP 
10 m Air Rifle 

VI Prone 
(Kpn leżąc) 

Karabin MIX SH-VI 60 50 60 

⃰  konkurencje nie objęte programem Igrzysk Paraolimpijskich; zgłoszone do programu Igrzysk 
Paraolimpijskich w 2028 roku (Los Angeles). 
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Uczestnictwo: 
· zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS w danej dyscyplinie oraz udokumentowany stopień 

niepełnosprawności według klasyfikacji WSPS w zakresie dysfunkcji narządu wzroku  
 
Punktacja: 

· Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji i kategorii  
· Zespołowa dla konkurencji MIX– jeżeli jest ona rozgrywana (w parach mieszanych). 

 
Nagrody: 

· Za zajęcie I-III miejsca: puchary i dyplomy 
· Za zajęcie  I-VIII miejsca – dyplomy. 
· Organizator może przyznać dodatkowe nagrody w miarę posiadanych środków  

 
Koszty organizacyjne zawodów 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z 
opłaty startowej oraz od sponsorów lub z dotacji. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 
wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy, organizacje delegujące lub organizator ze środków 
własnych lub dotacyjnych 

Różne: 
· Zawodnicy strzelają z broni  i amunicji, własnej lub klubowej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe (WSPS oraz ISSF 

tam gdzie mają one zastosowanie) i regulamin zawodów (PZSS). 
 

Punktacja rankingowa do Finału Pucharu Polski 
· 5 punktów bazowych za uzyskanie wyniku równego lub wyższego od I klasy sportowej + różnica 

między uzyskanym rezultatem a normą na I klasę sportową 
· 10 punktów za zwycięstwo w konkurencji (w finale, jeżeli jest rozgrywany) 
· 1 punkt za start w finale (punktów nie przyznaje się w przypadku nie stawienia się na finale) 
· Jeżeli z racji reprezentowania kraju na zawodach zagranicznych zawodnik nie może wziąć 

startować w rundzie Pucharu Polski przyznawane są mu punkty za wynik jaki uzyskał na tych 
zawodach 
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3. FINAŁ PUCHARU  POLSKI   OSÓB  NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
 

Cel zawodów: 
· Wyłonienie najlepszych zawodników  
· Podsumowanie całorocznej rywalizacji w ramach Pucharu Polski 
· Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie, zdobywanie klas sportowych 
· Popularyzacja i upowszechnianie strzelectwa wśród osób niepełnosprawnych ze względu na 

wzrok 
· Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 
· Przygotowanie do startów w konkurencjach paraolimpijskich oraz nie paraolimpijskich na 

zawodach krajowych i międzynarodowych 
 

Organizator zawodów: 
· Klub sportowy (stowarzyszenie strzeleckie) posiadające licencję PZSS lub Wojewódzki Związek 

Strzelectwa Sportowego.  
· W uzasadnionych przypadkach Zarząd PZSS może wyrazić zgodę na organizacje lub współorga-

nizację zawodów przez inne krajowe lub zagraniczne, stowarzyszenia, związki strzeleckie albo in-
ne podmioty prawa posiadające osobowość prawną i działające w obszarach zaliczanych do sportu 
strzeleckiego.  

· organizator MP w strzelaniach osób niewidomych i słabowidzących powinien na czas zawodów 
(wydarzenia) dysponować obiektami bez barier architektonicznych, dostosowanymi szczególnie 
do potrzeb sportowców niewidomych i niedowidzących - umożliwiające przeprowadzenie 
zaplanowanych konkurencji oraz uwzględniając osoby towarzyszące zawodnikom w charakterze 
asystentów;  

· tam gdzie to możliwe zaleca się umieszczanie (równoległe) podstawowych informacji o funkcjach 
pomieszczeń na obiekcie za pomocą alfabetu Braille'a lub komunikatów głosowych. 

 
Termin i miejsce zawodów: 

· Zgodnie z aktualnym  kalendarzem imprez PZSS  
 
Program zawodów: 

· Zgodnie z międzynarodowymi przepisami strzelań dla osób niepełnosprawnych oraz regulaminem 
zawodów. 

· W przypadku konkurencji, dla których przepisy przewidują przeprowadzenie finałów, ostateczne 
rezultaty są ogłaszane po rozegraniu finału. 

· Program obejmuje konkurencje, które były rozgrywane w trakcie Rund Pucharu Polski 
 
Uczestnictwo: 

· zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS w danej dyscyplinie oraz udokumentowany stopień 
niepełnosprawności według klasyfikacji WSPS w zakresie dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku  

· zawodnicy mogą startować wyłącznie w konkurencjach, w których się zakwalifikowali. Do 
kwalifikacji brane są wyniki z przeprowadzonych wcześniej rund Pucharu Polski,  

· Kwalifikacja do Finału następuje w odwołaniu do systemu punktów rankingowych w ramach rund 
Pucharu Polski. Jeżeli organizator zapewnia wystarczającą ilość miejsc to udział może wziąć 
każdy sklasyfikowany w ramach tego rankingu, w przypadku mniejszej dostępności stanowisk 
strzeleckich o kwalifikacji decyduje kolejność rankingu. 
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Punktacja: 
· Indywidualna, osobno dla każdej konkurencji i kategorii  
· Klubowa wg poniższej charakterystyki: 

 
Lokata 1 2 3 4 5 6 7 8 
Punkty 9 7 6 5 4 3 2 1 

 
Nagrody: 

· Indywidualna za zajęcie I-III miejsca: puchary i dyplomy 
· Indywidualna za zajęcie  I-VIII  miejsca – dyplomy 
· Zespołowa za zajęcie I-III miejsca - puchary 
· Organizator może przyznać dodatkowe nagrody 

 
Koszty organizacyjne zawodów 

· Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów ze środków uzyskanych z 
opłaty startowej oraz od sponsorów lub z dotacji. 

· Koszty uczestnictwa zawodników i osób towarzyszących (koszty przejazdów, zakwaterowania, 
wyżywienia i inne) pokrywają uczestnicy, organizacje delegujące lub organizator ze środków 
własnych lub dotacyjnych 

Różne: 
· Zawodnicy strzelają z broni  i amunicji, własnej lub klubowej 
· Wszystkie konkurencje rozgrywane są w oparciu o przepisy międzynarodowe (WSPS oraz ISSF 

tam gdzie mają one zastosowanie) i regulamin zawodów (PZSS) 


