
REGULAMIN

 Ogólnopolskich Zawodów
w strzeleniu z broni historycznej centralnego zapłonu

 History Arms maj 2018

Cel zawodów.

• Popularyzacja strzelania z broni historycznej.
• Wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk strzeleckich.
• Integracja pasjonatów kolekcjonowania broni palnej.
• Prezentacja kolekcji broni palnej.
• Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach.

Organizator zawodów.
Klub Strzelecki GROT w Pucku
Stowarzyszenie "DO BRONI"

Termin zawodów.
26.05.2018 godz. 9:00 (sobota)

Miejsce zawodów.
Strzelnica w Lublewie Gdańskim ul. Wojska Polskiego 30
GPS 54°17´31,05” N , 1
  
Konkurencja nr 1: karabin dokładny.
Broń  wojskowa  wyprodukowana  do  roku  1955  włącznie,  wyposażona  w  celowniki  typu
mechanicznego  wyprodukowane  do  roku  1955,  z  wyłączeniem  przyrządów  sportowych.
Organizator  dopuszcza  do  zawodów  broń  na  amunicję  scaloną  strzelającą  prochem  dymnym
(czarnym).
Cel: tarcza TS-4, odległość 100m, 13 strzałów w tym 10 najlepszych ocenianych. 
Cel: tarcza pistolet szybkostrzelny, odległość 300m, 13 strzałów w tym 10 najlepszych ocenianych.
Czas na obie odległości  (strzelania)  20 min. Postawa dowolna,  broń może być oparta tylko w
przednim  odcinku  na  worku  lub  innym  przedmiocie  (oparcie  jest  sprawą  zawodnika).
Niedopuszczalne jest używanie podpórek tylnych oraz przednich w postaci dwójnogów, „Restów” i
innych akcesoriów stosowanych w nowoczesnym strzelectwie.

O klasyfikacji decyduje suma łączna punktów uzyskanych na 100 i 300m
 
Konkurencja nr 2: karabin i karabinek wojskpwy 
Cel:  tarcza  Nt23p  „Żołnierz”,  odległość  80m,  10  strzałów,  czas  2  min,  Postawa  stojąca,  lub
klęcząca dopuszcza się stosowanie pasa w celu poprawy stabilności celowania.
Dopuszczona  broń długa  wojskowa na nabój  karabinowy  lub pośredni  w  oryginalnym stanie
fabrycznym  wyprodukowana  do  1991 r  wyposażona  w  mechaniczne  przyrządy  celownicze.
Niedopuszczalne nie fabryczne/współczesne modyfikacje np. celowniki, kolby, uchwyty itp.



Konkurencja nr 3: nabój wojskowy 7,62x39 
Cel: tarcza Nt23p "Żołnierz", odległość 80m, czas 2 minuty 20 strzałów (po 10 strzalów do tarczy) 
postawa stojąca lub klęcząca z obowiązkową zmianą magazynka (dla broni z wymiennym 
magazynkiem)  
broń kaliber 7,62x39 ładowanie maksymalnie 10 naboi do jednego magazynka.
Dopuszczona każda broń na nabój 7,62x39 

Konkurencja nr 4: pistolet , rewolwer historyczny wyprodukowany do roku 1955 i pistolet TT
Strzelanie nr 1.
Cel:  tarcza  Ts-4,  odległość  25m  postawa  stojąca,  trzymanie  broni  dowolne,  10  strzałów,  
czas 5 min.
Strzelanie nr 2.
Cel:  tarcza  Nt23p  ”Żołnierz”  odległość  50m  podstawa  stojąca,  trzymanie  broni  dowolne,
10 strzałów, czas 5 min

Klasyfikacja:
Indywidualna w każdej konkurencji 

Uczestnictwo.
Osoby zrzeszone w stowarzyszeniach o charakterze strzeleckim posiadające patent strzelecki, 
zarejestrowane w terminie po wniesieniu opłaty startowej.  
Organizator przed zawodami dokona kontroli broni pod kątem zgodności z regulaminem. Broń 
dopuszczona do zawodów zostanie odpowiednio oznaczona. Organizator nie przewiduje odwołań 
od decyzji dopuszczenia broni do zawodów.

Termin oraz forma zgłoszeń:
• Do 20.05.2018 drogą elektroniczną, poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie 
www.grot.puck.pl. .
• Opłatę startową należy dokonać przelewem do 22.05.2018 na konto: 

Klub Strzelecki Grot Puck  
nr 51 8348 0003 0000 0000 0882 0001, 
tytuł przelewu: History Arms maj 2018.
Data wpływu decyduje o kolejności udziału w zawodach.
Liczba zawodników w konkurencji karabin dokładny ograniczona. 
(klubgrot@wp.pl),  
tel. kontaktowy: 601 432 482 Tomasz Kaszubowski

• Program godzinowy startów na stronie KS GROT
 
Koszty uczestnictwa.
Opłata startowa: 35 zł za pierwszą konkurencję, 20 zł za drugą i trzecią, czwarta 15 zł.
W cenie kiełbaska i napoje.

Wyróżnienia.
I-III miejsce -puchary
I-VI - dyplomy

http://www.grot.puck.pl/
mailto:klubgrot@wp.pl


Prezentacja kolekcji broni.
Organizator  przewiduje  możliwość  organizacji  wystawy  kolekcji  broni.  Wystawa  kolekcji
przewidziana jest na czas od zakończenia konkurencji do wręczenia nagród. 

Sprawy inne:
Amunicja: 
Całkowity  zakaz  używania  amunicji  smugowej,  przeciwpancernej,  zapalającej  i  innej,
niedozwolonej do strzelań sportowych.
• Dozwolone  jest  strzelanie  z  tej  samej  broni  przez  innych  zawodników pod  warunkiem,  że
właściciel będzie nadzorował jej używanie na stanowisku. 
• Dostępna będzie broń klubowa.  W związku z ograniczoną ilością  jednostek broni  klubowej
ustalenie zmian nastąpi w biurze zawodów podczas rejestracji zawodników. 

• Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymagana ilość amunicji.
Nie zastosowanie się do tego zalecenia skutkuje dyskwalifikacją.
• Awarie broni lub amunicji mogą być usuwane przez zawodnika.
• Na strzelnicy  broń  musi  być  przenoszona  w  zamkniętych  futerałach  lub  skrzyniach
transportowych.
• Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez
sędziego i umieszczeniu w futerale.
• Przegląd i naprawa broni odbywa się tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa. Do
tej strefy nie wolno wnosić amunicji.
• Nie stosowanie się do wymogów bezpieczeństwa skutkuje dyskwalifikacją.
• Każdy z zawodników zobowiązany jest stosować wskaźnik rozładowania broni (zgodnie
z obowiązującymi przepisami).
• Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów. 
• W trakcie zawodów odbędzie się pokaz broni kolekcjonerskiej.


