
ZAWODY ANDRZEJKOWE – TURNIEJ KARABINOWY – PIĘĆ EDYCJI. 
BS „SALWA” WOŁOMIN 

REMBERTÓW  
REGULAMIN ZAWODÓW 

 
ZAWODY POD PATRONATEM TOWARZYSTWA HANDLU ZAGRANICZNEGO 
„INCORSA” 
 
 CEL ZAWODÓW  
- popularyzacja strzelectwa sportowego,  
- integracja środowisk strzeleckich,  
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,  
- ustanawianie rekordów województwa mazowieckiego,  
- zdobywanie odznak strzeleckich 
 
ORGANIZATOR 
Bractwo Strzeleckie „Salwa” Wołomin 
 
TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW  
1. 25 stycznia 2014 r. godzina 09.00 Strzelnica Wojskowa Rembertów – Wesoła 
2. 23 luty 2014 r. godzina 09.00 Strzelnica Wojskowa Rembertów – Wesoła. 
3. 22 czerwca 2014 r. godzina 09.00 Strzelnica Wojskowa Rembertów – Wesoła. 
4. 13 września 2014 r. godzina 09.00 Strzelnica Wojskowa Rembertów – Wesoła. 
5. 30 listopad 2014 r. godzina 09.00 Strzelnica Wojskowa Rembertów – Wesoła. 
 
UCZESTNICTWO 
- posiadający Patent Strzelecki 
- posiadający pozwolenie na broń 
- miłośnicy strzelectwa sportowego. 
 
PROGRAM ZAWODÓW 
Rozpoczęcie godzina 09.00 
 
Konkurencje snajperskie: 

1. Konkurencja – karabin cz, dowolna ilość strzałów próbnych do górnego koła o  
średnicy 19 cm oraz 2x5 strzałów do 2 tarcz o średnicy koła 13,5 cm. Maksymalnie 
po 5 przestrzelin w tarczach punktowanych. Maksymalna ilość punktów – 100. 
Odległość 200 m.  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
2. Konkurencja – karabin cz, 3+10 strzałów do tarczy specjalnej. Maksymalna ilość 

punktów – 100. Odległość 300 m. 
 

 
 
 
 
 
 

Pozycja - leżąc. 
- przyrządy celownicze optyczne. 
- karabin samopowtarzalny lub repetier. 
- karabin podparty w jednym punkcie. 
 
Konkurencje tradycyjne: 

1. Konkurencja – karabin cz 3+10 strzałów na odległość 100 m do tarczy TS-4, pozycja 
leżąc. 

2. Konkurencja – karabin cz 3+10 strzałów na odległość 200 m do tarczy 23p, pozycja 
leżąc. 

3. Konkurencja – karabin cz 3+10 strzałów na odległość 300 m do tarczy ISSF – karabin 
300m, pozycja leżąc. 

 
- przyrządy celownicze mechaniczne (schodkowy/krzywiznowy, przerzutowy,przeziernikowy), 
   „diopter” zakazany 
- karabin samopowtarzalny lub repeter 
 
 
 
KLASYFIKACJA  
Indywidualna – OPEN (konkurencje tradycyjne) 
Indywidualna – OPEN (konkurencje snajperskie) 
Nagrody: Puchary i dyplomy 
 
SPRAWY ROŻNE 
- broń i amunicja własna 
- możliwość użyczenia broni przez organizatora (tylko do konkurencji tradycyjnych). 
- organizator zapewnia lunety obserwacyjne (tylko do konkurencji tradycyjnych). 
- w zawodach obowiązują przepisy ISSF, PZSS oraz niniejszy regulamin 
- organizator zapewnia ciepły posiłek 



 
KOSZTY ZAWODÓW 
- 60 zł broń i amunicja własna ( trzy konkurencje). 
- 100 zł broń i amunicja organizatora (trzy konkurencje). 
 
NAGRODA DODATKOWA 
Wśród zawodników, którzy wezmą udział w minimum czterech edycjach Turnieju zostanie 
wylosowany karabin M-14 kal. 308.  
 
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW. 


