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Zawody tarczowe
PRETOR CHALLENGE 9

Regulamin zawodów

Organizator:

Termin i
miejsce:

Cel zawodów:

Ranga imprezy:

Skład 

sędziowski:

Klub Strzelecko Kolekcjonerski PRETOR

ul. Dworcowa 30J
66-433 Lubiszyn
www.kskpretor.eu
tel.: +48 791 390 444, email: info@kskpretor.pl

Kierownik zawodów: Dariusz Nawrocki.

11.12.2022 r., godzina 8:30 - zapisy, 

rozpoczęcie zawodów 10:00 

Zapisy tylko do godziny 11:00

Możliwość wzięcia udziału tylko po wcześniejszym 

przelaniu pieniędzy na konto bankowe.

Strzelnica KSK PRETOR w Racławiu.
droga z Racławia na Łupowo mapa dojazdu MAPA

Zawody przeprowadzono w oparciu o Regulamin ISSF
doskonalenie i podnoszenie umiejętności 
strzeleckich, popularyzacja strzelectwa sportowego,

     zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa

we współzawodnictwie sportowym, 

integracja środowiska strzeleckiego.

zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora

z ramienia LZSS

zawody prowadzone i sędziowane będą przez uprawnionych sędziów 
strzelectwa sportowego PZSS.

https://www.google.pl/maps/place/52%C2%B043'10.1
mailto:info@kskpretor.pl
http://www.kskpretor.eu/
mailto:info@kskpretor.pl


Skład 

sędziowski 

zostanie 

szczegółowo 

przedstawiony w

trakcie otwarcia 

zawodów.

Warunki
uczestnictwa: zawody są otwarte (uczestnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni w klubach   

strzeleckich, a także uczestnicy nieposiadający własnej broni. 
Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja Regulaminu oraz Regulaminu
Strzelnicy Klubu Strzelecko-Kolekcjonerskiego Pretor.

Klasyfikacja: Indywidualna według uzyskanych wyników.
W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach
o wyższym miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych. W 
sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu 
decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji. W sytuacji
identycznej punktacji we wszystkich konkurencjach, o wyższy miejscu
decyduje punktacja uzyskana podczas strzałów próbnych. 

Konkurencje: 1. Pistolet sportowy  bocznego  zapłonu  -  odległość  25m,
5  strzałów  próbnych  +  10  strzałów  ocenianych,  dozwolone
strzelanie  jedno  i  oburącz,  postawa  stojąca  (czas  na  oddanie
strzałów  próbnych  –  5  minuty,  czas  na  oddanie  strzałów
ocenianych 10 minut.).
Cel – tarcza pierścieniowa TS-4

2. Pistolet centralnego zapłonu - odległość 25m,

5  strzałów  próbnych  +  10  strzałów  ocenianych,  dozwolone
strzelanie  jedno  i  oburącz,  postawa  stojąca,  czas  na  oddanie
strzałów  próbnych  –  5  minuty,  czas  na  oddanie  strzałów
ocenianych 10 minut.
Cel – tarcza pierścieniowa TS-4

3. Karabin sportowy  bocznego  zapłonu  -  odległość  50m,
5  strzałów  próbnych  +  10  strzałów  ocenianych,  dozwolone
przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z podpórką
(dozwolony  jeden  punkt  podparcia  broni),  czas  na  oddanie
strzałów  próbnych  –  5  minut,  czas  na  oddanie  strzałów
ocenianych 10 minut.
Cel – tarcza pierścieniowa TS-1

4. Karabin centralnego zapłonu STANDARD - odległość 100m,
5  strzały  próbne  +  10  strzałów  ocenianych,  dozwolone



przyrządy  celownicze  mechaniczne  otwarte:  muszka  –
szczerbinka),  postawa  leżąca  z  podpórką  (dozwolony  jeden
punkt podparcia broni), czas na oddanie strzałów próbnych – 5
minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut.
Cel – tarcza pierścieniowa TS-4

5. Karabin centralnego zapłonu OPEN - odległość 100m,
5  strzały  próbne  +  10  strzałów  ocenianych,  dozwolone
przyrządy celownicze mechaniczne zamknięte: przezierniki,
dioptery; postawa leżąca z podpórką (dozwolony jeden punkt
podparcia broni), czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut,
czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut.

  Cel – tarcza pierścieniowa TS-4
6. Karabin centralnego zapłonu z optyką - odległość 100m, do 3

strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, postawa leżąca z 
podpórką (dozwolony jeden punkt podparcia broni) czas na 
oddanie strzałów próbnych – 5 minuty, czas na oddanie 
strzałów ocenianych 10 minut.

  Cel – tarcza pierścieniowa TS-1

7. Karabin centralnego zapłonu z kolimatorem - odległość 
100 m.
5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, przyrządy 
celownicze kolimator,postawa leżąca z podpórką (dozwolony 
jeden punkt podparcia broni), czas na oddanie strzałów 
próbnych – 5 minut,czas na oddanie strzałów ocenianych 10 
minut. 
Cel – tarcza pierścieniowa TS – 4

8.  PCC  -  Pistolet  maszynowy/Karabinek  na  nabój
pistoletowy-  odległość  50m,  Dozwolone  naboje  -  9x19,
9x18, .45 ACP, 7,62x25.
5  strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,  mechaniczne
przyrządy  celownicze  lub  kolimator  postawa  stojąca,  broń  z
rozłożoną  kolbą,  czas  na  oddanie  strzałów  próbnych  –  5
minut,czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. 
Cel–tarcza  pierścieniowa  TS  –  4

9.Strzelba gładkolufowa -– (strzelby typu pump action "pompka"
lub  półautomat,  w  przypadku  strzelby  z  magazynkiem
dozwolony  jest  jeden  magazynek)  po  sygnale  startowym
zawodnik  ostrzeliwuje  w  jak  najkrótszym  czasie  12  celi
rozstawionych wzdłuż linii otwarcia ognia w odległość od 10 do
20 m. Każdy z zawodników oddaje 12 strzałów, dozwolone są
przyrządy  celownicze  mechaniczne.  Do  czasu  przebiegu
doliczane  jest  5  sekund  karnych  za  każdy  nietrafiony  cel.



Amunicja zawodnika podczas przebiegu znajduje się w miejscu
wskazanym przez organizatora. Pozycja startowa: zawodnik stoi
w  miejscu  wyznaczonym  przez  organizatora  zwrócony  w
kierunku kulochwytu głównego ze  strzelbą trzymana oburącz,
której kolba dotyka biodra. Strzelba jest załadowana 5 nabojami,
przeładowana i  zabezpieczona.  Po oddaniu pierwszego strzału
zawodnik może doładować strzelbę do maksymalnej pojemności
magazynka. Podczas trwania przebiegu zawodnik ma 2 min na
usunięcie  zacięcia  strzelby,  gdy  przekroczy  ten  czas  sędzia
przerywa przebieg. Do czasu zawodnika doliczana jest wówczas
kara 5s za każdy nie trafiony cel, 5s za każdy strzał powyżej 12,
10s  za  każdy  cel  do  którego  nie  oddano  strzału.Kary
proceduralne  doliczane  są  również  za  przerwanie  przebiegu z
winy zawodnika. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za
przekroczenia  kątów  bezpieczeństwa  oraz  oddanie
niekontrolowanego strzału. W przypadku półautomatu doliczone
zostają 0,3s. do każdego oddanego strzału.

W czasie strzelania niedozwolone jest używanie pasa nośnego oraz innego
wyposażenia „wyczynowego” itp.

Broń i amunicja własna.
Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej
broni.  Amunicja  odpłatnie  wg.  cennika strzelnicy.  Sprzedaż  amunicji
odbywa  się  w  ilości  wymaganej  w  danej  konkurencji.  Zakupiona
amunicja nie podlega zwrotowi, można ją wystrzelać po zawodach.

Komendy: Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący
jej przebieg
Komendy występujące na linii ognia są następujące:
ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podpina magazynek do
broni i przeładowuje/
UWAGA
START /można strzelać/
STOP  /zawodnik  przerywa  strzelanie,  zdejmujemy  palec  z  języka
spustowego/
ROZŁADUJ, BROŃ DO PRZEJRZENIA /zawodnik odpina magazynek,
pokazuje sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddaje
strzał  kontrolny,  chowa  lub  odkłada  broń  i  schodzi  ze  stanowiska.  W
przypadku  gdy  zawodnik  ukończy  konkurencję  przed  upływem
przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania
broni.



Nagrody: Puchary za miejsca I, II, III wg. klasyfikacji prowadzonej indywidualnie w
konkurencji:  Karabin  sportowy  bocznego  zapłonu,  Karabin  centralnego
zapłonu Standard, Karabin Centralnego zapłonu Open, Karabin centralnego
zapłonu z optyką.
Medale za miejsca I, II, III wg. klasyfikacji prowadzonej indywidualnie w
każdej konkurencji.
Dyplomy oraz nagrody dla uczestników zawodów.

W  cyklu  rozegranych  w  roku  2022  zawodów  Pretor  Challenge
przeprowadzony  zostanie  ranking,  który  pozwoli  wyłonić  najlepszych
strzelców  w  poszczególnych  kategoriach.  Zwycięzcy  otrzymają  puchary.
Rozstrzygnięcie  rankingu  nastąpi  na  grudniowych  zawodach  Pretor
Challenge,  pod  uwagę  będzie  branych  8  najlepszych  startów  w  danej
konkurencji.

Zgłoszenia: Zawodnicy, którzy wyrażają chęć wzięcia udziału w zawodach rejestrują się
wypełniając  najpóźniej  do  11.11.2022  r.,  formularz  zgłoszeniowy:
http://kskpretor.eu/zawody/
W  wyjątkowych  sytuacja  istnieje  możliwość  rejestracji  w  dniu

http://kskpretor.eu/zawody/


zawodów.

Koszt
uczestnictwa:

30 zł opłata związana z cateringiem i zabezpieczeniem zawodów
(opłata obowiązuje wszystkich uczestników)

30 zł udział w każdej konkurencji (35 zł  w sytuacji zapisu w dniu 
zawodów).

Uwaga! Uczestnicy zobowiązani są z góry opłacić całą kwotę za
udział  w  zawodach  na  konto  KSK  Pretor  do  09.12.2022r.  do
godziny 15:00 (w tytule  przelewu należy podać  imię  i  nazwisko
uczestnika, a także nazwę zawodów).
W  sytuacji  wykonania  przelewu  bankowego  10.12.2022  r.  lub
11.12.2022 r. należy okazać potwierdzenie przelewu. 

Dodatkowo:
Opłaty dla korzystających z broni i amunicji KSK Pretor:
- pistolet i karabin bocznego zapłonu – 20 zł
- pistolet centralnego zapłonu – 45 zł
- pistolet maszynowy/karabin – 45 zł
- karabin bocznego zapłonu – 20 zł
- karabin centralnego zapłonu STANDARD – 60 zł
- karabin centralnego zapłonu z KOLIMATOREM – 60 zł 
- karabin centralnego zapłonu OPEN – 60 zł
- karabin centralnego zapłonu z optyką – 80 zł
- strzelba gładkolufowa – 40 zł

Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto KSK Pretor
nr: 25 1050 1911 1000 0090 3053 1314 

Protesty: Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć
protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego
Głównego.
W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności
uzasadnionych wątpliwości, co do uzyskanych przez zawodnika
wyników, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez
Sędziego Głównego zawodów.

Inne: Na terenie strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z 
regulaminem strzelnicy, nieprzestrzeganie ich karane jest 
dyskwalifikacją i nakazem opuszczenia terenu strzelnicy.

Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe.



Podczas trwania zawodów organizator zapewnia grilla oraz ciepłe 
i zimne napoje.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.


