
 
 

XVI MISTRZOSTWA POLSKI  
W STRZELANIU Z BRONI CZARNOPROCHOWEJ  

03-05.09.2021, Starachowice 

 CEL  ZAWODÓW 
- Popularyzacja sportu strzeleckiego. 
- Popularyzacja strzelectwa z broni czarnoprochowej.  
- Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych.  
- Integracja środowiska strzelców czarnoprochowych. 

 ORGANIZATOR  
ZAWODÓW 

- KLUB SPORTOWY „ŚWIT” 
  ul. Strzelnicza 29 
  27-200 Starachowice 
  Adam Gregorczyk  tel 502-22-77-65 
   www.strzelnicastarachowice.pl 
   e-mail. strzelnica.starachowice@onet.pl 

 
TERMIN  I  
MIEJSCE  
ZAWODÓW 

- data przyjazdu 03.09.2021 
- data zakończenia zawodów wyjazd zawodników 05.09.2021 
- miejsce i termin konferencji technicznej 03.09.2021 Starachowice 
- adres strzelnicy 
  KLUB SPORTOWY „ŚWIT”, ul. Strzelnicza 29 
  27-200 Starachowice 

 PROGRAM  
ZAWODÓW 

03.09.2021 od godz. 9.00 
 
KARABINY, PISTOLETY 
 
Vetterli R/O (karabin kapiszonowy 50 m,  

- 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. 

Lamarmora R/O (kapiszonowy karabin wojskowy 50m,  
- 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.  
Maximilian (karabin skałkowy 100m),  
- 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 
Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)  

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

Pułaski (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. 

Cominazzo (pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)  
-  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. 
Whitworth (karabin kapiszonowy 100m)  
- 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. 
 
 

http://www.strzelnicastarachowice.pl
mailto:strzelnica.starachowice@onet.pl


04.09.2021 od godz. 9.00 
KARABINY, PISTOLETY, STRZELBY 
 
Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)  
- 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.  
Miquelet (skałkowy karabin wojskowy 50m) 
- broń -  wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy, 
- przyrządy celownicze – typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny, 
- tarcza: francuska tarcza wojskowa na 200 metrów, 
- postawa stojąc, odległość 50 metrów. 
Mariette (rewolwer 25m)  

- 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. 

Donald Malson(rewolwer 50m)  
- 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. 
Remington (suma wyników z konkurencji Mariette i Donald Malson. W obu konkurencjach 

należy strzelać tym samym rewolwerem) 
Colt (rewolwer 25m)  

- broń – oryginalny rewolwer kapiszonowy,   
- przyrządy celownicze oryginalne. 
- tarcza ISSF 20/50,  
- postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów. 

             Sharps 50m (karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną 50m)  
- 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. 

             Sharps 100m (karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną 100m)  
- 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. 
Minie (kapiszonowy karabin wojskowy 100m)  
- 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 leżąc, odległość 100 metrów.  
Walkyrie (karabin kapiszonowy 100m)  
- broń - dowolny karabin kapiszonowy 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 metrów 
 
RZUTKI 
Lorenzoni (strzelba kapiszonowa)  
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. 
 
05.09.2021 wyjazd zawodników  
 

   Uwaga – w zależności od liczby zgłoszeń́ program zawodów może ulec zmianom  

 UCZESTNICTWO - zgodnie z regulaminami PZSS, ISSF oraz MLAIC, 
- zawodnicy posiadający własną broń czarnoprochową. 



 KLASYFIKACJA - indywidualna 

 NAGRODY - za miejsca 1-3 medale, dyplomy 
- za miejsca 4-6 – dyplomy 

 ZGŁOSZENIA 

- termin zgłoszeń – do dnia 28.08.2021 r. 
- tel 502227765 
- e-mail: mistrzostwapolski.cp@gmail.com 
- rodzaj zgłoszeń: imienne zgłoszenia  
 

 KOSZTY  
UCZESTNICTWA 

- startowe 40 zł, konkurencja Lorenzoni  
- zakwaterowanie w hotelu na terenie strzelnicy na własny koszt 
- wyżywienie w restauracji na terenie strzelnicy na własny koszt 

 SPRAWY  RÓŻNE 
- ranga zawodów: udział Delegata Technicznego PZSS 
- szczegółowy regulamin www.mlaic.pl 
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