
Mazowiecki turniej karabinowy 
 

31.08.2019 r., Marynino k. Serocka 
 
 

Regulamin Zawodów 
 
1. Cele 
a) Popularyzacja sportu strzeleckiego. 
b) Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w Zawodach. 
c) Integracja członków T.S. „Bellona” ze strzelcami z innych stowarzyszeń. 
d) Przedłużanie licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na 2020 r. 
 
2. Organizator 
Towarzystwo Strzeleckie „Bellona” w Grodzisku Mazowieckim. 
Strona internetowa: http://bellona.club 
Facebook: https://www.facebook.com/Towarzystwo-Strzeleckie-Bellona-807070892696331 
E–mail: kontakt@bellona.club 
Kierownik Zawodów: Rafał Kwiatkowski, tel. +48 501 768 219, e–mail rafal.kwiatkowski1@wp.pl 
 
3. Termin i miejsce 
Zawody rozegrane będą na strzelnicy klubowej w Maryninie k. Serocka dnia 31 sierpnia 2019 r. (sobota) 
od godz. 10.00. Biuro czynne od godz. 9.30. Dojazd: 1) jadąc DK61 w Serocku skręcić w  DK62 na Nowy 
Dwór Mazowiecki, w m. Karolino skręcić w prawo na Marynino; 2) jadąc DK7 w Zakroczymiu skręcić w DK 
62 na Nowy Dwór Mazowiecki i dalej Serock, w m. Karolino skręcić w lewo na Marynino. Lokalizacja 
strzelnicy: 52°31’42.53"N, 21°0’35.48"E.  
 
4. Uczestnictwo 
W Zawodach mogą uczestniczyć strzelcy posiadający licencje zawodnicze PZSS, strzelcy nie posiadający 
licencji zawodniczych PZSS ale zrzeszeni w klubach należących do PZSS oraz posiadacze 
indywidualnych pozwoleń na posiadanie broni palnej. 
 
5. Punktacja i klasyfikacja 
Ocena tarcz i celów wg przepisów ISSF. Klasyfikacja wyłącznie indywidualna w każdej konkurencji oraz 
wielobój. 
 
6. Program 
a) Karabin centralnego zapłonu I. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kal. do 8 mm z 
mechanicznymi otwartymi przyrządami celowniczymi — postawa leżąca, 30 strzałów w czasie 30 minut 
bez strzałów próbnych (można posługiwać się własną lunetą), maksymalnie do uzyskania 300 pkt, 
odległość 300 m, 1 x tarcza ISSF do strzelań karabinowych na 300 m. 
b) Karabin centralnego zapłonu II. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kal. do 8 mm z 
mechanicznymi zamkniętymi przyrządami celowniczymi — postawa leżąca, 30 strzałów w czasie 30 minut 
bez strzałów próbnych (można posługiwać się własną lunetą), maksymalnie do uzyskania 300 pkt, 
odległość 300 m,  1 x tarcza ISSF do strzelań karabinowych na 300 m. 
c) Karabin centralnego zapłonu III. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu bez ograniczeń kalibru z 
optycznymi przyrządami celowniczymi — postawa leżąca, 30 strzałów w czasie 30 minut bez strzałów 
próbnych (można posługiwać się własną lunetą), maksymalnie do uzyskania 300 pkt, odległości 100, 300 
i 500 m, 3 x tarcza ISSF 20/50 (TS–2 ). 
 
7. Opłaty 
Opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach z bronią i amunicją własną lub użyczoną 
wynosi 150,00 zł. Opłata startowa za uczestnictwo w jednej konkurencji z bronią i amunicją własną lub 
użyczoną wynosi 60,00 zł. Organizator przewiduje broń i amunicję obiektową do niektórych konkurencji; 
w kwestii szczegółów prosimy kontaktować się przed Zawodami. Organizator zapewnia poczęstunek i 
napoje. 
 
8. Nagrody 
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Puchary i dyplomy za miejsca I–III, dyplomy za miejsca IV–VI w każdej konkurencji. Dodatkowo zdobywcy 
miejsc I–III w wieloboju otrzymają  puchary i dyplomy. Dzięki sponsorom imprezy przewidujemy nagrody 
rzeczowe. 
 
9. Zgłoszenia 
Zapisy internetowe na e–adres: zawody@bellona.club albo na miejscu w trakcie Zawodów do godz. 12.00. 
 
10. Postanowienia końcowe 
Zawody będą przeprowadzone w oparciu o przepisy bezpieczeństwa PZSS, regulamin strzelnicy i 
regulamin własny organizatora. Ewentualne protesty będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia 
wyników konkurencji. Prawo zmiany i interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu Zawodów 
wyznaczonemu przez organizatora. 
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