
Regulamin Zawodów Strzeleckich 

o puchar Rektora Akademii Zamojskiej 

organizowanych przez Towarzystwo Strzeleckie Akademii Zamojskiej 

2023 r. 

 

 

1. Organizator wydarzenia 

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Strzeleckie Akademii Zamojskiej. 

 

2. Adresaci zawodów 

 

Zawody skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych w regionie, 

prowadzących kształcenie o profilu mundurowym oraz innych zaproszonych szkół 

ponadpodstawowych. 

 

3. Cel zawodów 

Celem zawodów jest umożliwienie drużynom uczniów szkół mundurowych 

współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej, popularyzacja strzelectwa 

oraz wiedzy proobronnej wśród młodzieży szkół średnich oraz doskonalenie 

umiejętności strzeleckich. 

 

4. Terminy: 

 

24 marca 2023 r. – zgłoszenia 

29 marca 2023 r. – Zawody Strzeleckie o puchar Rektora Akademii Zamojskiej 

 

5. MIEJSCE: 

 

Strzelnica Sportowa ZSS-TWIERDZA 

ul. Szczebrzeska 102 

22-400 Zamość 

 

6. PROGRAM 

 

a. Karabinek bocznego zapłonu AR 15 M4 

b. Pistolet 9mm Glock 

c. Karabin centralnego zapłonu AKms 

 

7. Zasady zgłoszenia udziału w zawodach: 



 

 Drużyna składa się z 4 uczniów. 

 Zgłoszenia drużyny dokonuje opiekun powołany przez szkołę, przesyłając na adres e-

mail: andrzej.podhorodecki@akademiazamojska.edu.pl kartę zgłoszenia do dnia 24 

marca 2023 r. 

 Tytułem maila: Zawody Strzeleckie 2023 

 Załączając kartę zgłoszenia oraz niezbędne zgody (załączniki do regulaminu) 

 Skan zgody na udział w Zawodach Strzeleckich o puchar Rektora Akademii 

Zamojskiej oraz zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych (dotyczy 

każdego ucznia biorącego udział w zawodach) 

 

Opiekun drużyny zobowiązany do zapoznania się oraz zapoznania drużyny z 

regulaminem zawodów. 

 

8. KLASYFIKACJA 

 

Indywidualna: 

Nagrodami zostaną uhonorowani 3 laureaci zawodów, którzy zdobyli największą liczbę 

punktów w sumie w trzech konkurencjach.  

 

Drużynowa: 

Nagrodami zostaną uhonorowane 3 drużyny zawodów, które zdobyły największą liczbę 

punktów w sumie w trzech konkurencjach. 

 

 

9. Nagrody 

 

Klasyfikacja indywidualna: 

I miejsce - Puchar Rektora Akademii Zamojskiej + medale + gadżety od AZ 

II miejsce – medale + gadżety od AZ 

III miejsce – medale + gadżety od AZ 

 

Klasyfikacja drużynowa: 

I miejsce - Puchar Rektora Akademii Zamojskiej + medale + gadżety od AZ 

II miejsce - medale + gadżety od AZ 

III miejsce - medale + gadżety od AZ 

 

Ponadto każdy z uczestników dostanie dyplom za udział w turnieju. 

 

 

 



10. BEZPIECZEŃSTWO 

 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje instruktor nadzorujący 

jej przebieg Komendy występujące na linii ognia: 

ŁADUJ/zawodnik ładuje amunicję do magazynka, dołącza magazynek do broni. 

Ognia/zawodnik przeładowuje broń i można strzelać. 

Przerwij ogień/przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego. 

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ/odłączyć magazynek, pokazujemy sędziemu 

pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy 

lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska. 

 

Oddanie strzału przed komendą Ognia lub po komendzie Przerwij ogień karane 

jest dyskwalifikacją. 

 

W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego 

czasu czeka na kontrolę rozładowania broni. 

 

Po zakończeniu strzelania, przed zejściem ze stanowiska, broń musi być 

skontrolowana przez instruktora. Brak zgłoszenia broni do przejrzenia będzie 

skutkować dyskwalifikacją zawodnika 

-bez prawa zwrotu opłaty startowej i amunicji. 

 

ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE MANIPULOWANIA BRONIĄ I 

AMUNICJĄ POZA WYZNACZONĄ STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA 

Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy przestrzegać 

zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny 

przyjmuje się stronę głównego kulochwytu osi strzeleckiej. 

Naruszenie powyższych zasad będzie karane 

natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów 

11. Naruszenie zasad 

 

Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia niniejszego regulaminu, 

bezpieczeństwo swoje lub innych uczestników zawodów, decyzją sędziów zostaje 

zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w innych konkurencjach bez prawa 

do zwrotu wpisowego. 

 

Od końcowego wyniku odjęte zostaną punkty za każdy strzał oddany ponad 

przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość 

najlepszych przestrzelin uzyskanych w strzelanej tarczy 

 

 

 



12. Awarie broni i amunicji 

 

Awaria broni usuwają instruktorzy, z możliwością przedłużenia czasu strzelania w danej 

konkurencji. 

Zawodnik może powtórzyć strzelnie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono 

przerwane z winy obsługi, innego zawodnika, awarii strzelnicy lub za zgodą 

Organizatora z innych niezależnych przyczyn.  

 

13. Uwagi 

Udział w zawodach jest bezpłatny. Organizator zapewnia broń i amunicję.  

Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy i regulaminu zawodów będzie skutkowało 

dyskwalifikacją zawodnika. 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje 

sędziemu głównemu zawodów. 

 

 

 

 

 


