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Organizator : 
Klub Strzelecko - Kolekcjonerski Nieczajna 

ul. Żukowa 5 
62-002 Złotniki 

https://www.klubnieczajna.pl 
https://www.facebook.com/KSKNieczajna 

zawody@klubnieczajna.pl 
tel. +48 601561697 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Zawodów Strzeleckich 
 

Mini Snajper 
 

 

 

 

Termin i miejsce : 
23.10.2022r. 

Strzelnica Nieczajna 

Nieczajna 34, 64-606 Nieczajna 

 

Cel zawodów : 
zapewnienie strzelcom możliwości uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym, 

podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

popularyzacja i rozwój sportów strzeleckich, 

integracja środowisk strzeleckich. 

 

Warunki uczestnictwa : 
W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający aktualną licencję PZSS we 

właściwym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.klubnieczajna.pl/
mailto:zawody@klubnieczajna.pl
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Opis Konkurencji 
 

1. Karabin Mini Snajper 

- Ilość torów : 3, 

- Ilość strzałów : około 60, 

- Odległości do celów : od 25m do 100m, 

- Dopuszczona broń : karabinki samopowtarzalne oraz powtarzalne w kalibrze .22lr, 

- Dozwolone przyrządy celownicze : optyczne, 

- Postawa strzelecka : siedząca, leżąca, 

- Cele : płytki stalowe, tarcze micro IPSC, 

- Klasy sprzętowe : Semi Auto, Manual Action, 

- Amunicja : 

 Semi Auto : 2 magazynki załadowane 15 nabojami 

 Manual Action : 3 magazynki załadowane 10 nabojami 

- Używanie lunet obserwacyjnych niedozwolone. 

Punktacja : 

 

W oparciu o regulamin Karabin IPSC. 

 

Uwagi : 

- we wszystkich konkurencjach wymagane jest posiadanie własnej broni oraz wyposażenia strzeleckiego, 

- podczas zawodów będzie możliwość skorzystania z magazynków organizatora do karabinka CZ 455/457. 

 

Klasyfikacja 
 

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. 

 

Bezpieczeństwo oraz obowiązki uczestnika zawodów 
 

1. Podczas pobytu na strzelnicy uczestnik zawodów zobowiązany jest do : 

a) przestrzegania wszelkich postanowień niniejszego regulaminu, postanowień dostępnego na strzelnicy 

regulaminu strzelnicy, przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

b) wykonywania poleceń sędziego zawodów oraz osób funkcyjnych zawodów i strzelnicy, 

c) używania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu. 

2. Uczestnik zawodów nieprzestrzegający podczas zawodów przepisów i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w 

strzelectwie sportowym (między innymi : niezachowanie bezpiecznych kątów, strzał niekontrolowany, 

upuszczenie broni, nieumiejętna obsługa broni), zostanie zdyskwalifikowany i nie ma prawa kontynuować 

strzelania w pozostałych konkurencjach. 

3. Uczestnik zawodów niestosujący się do poleceń sędziego lub osób funkcyjnych zawodów i strzelnicy zostanie 

zdyskwalifikowany i nie ma prawa kontynuować strzelania w pozostałych konkurencjach. 

4. Uczestnik zawodów ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za skutki swoich działań podczas pobytu na 

strzelnicy. 
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Informacje dodatkowe 
 

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS, ISSF, IPSC. 

2. Sędzia Główny Zawodów może przesunąć zawodnika ze składu wybranego podczas rejestracji do innego składu. 

Zawodnik o przesunięciu zostanie poinformowany najpóźniej na 24h przed otwarciem zawodów. 

3. Zawodnicy niezarejestrowani (poprzez system practiscore) nie będą mieli zagwarantowanego udziału w 

zawodach. 

4. Sprawy sporne i protesty będzie rozstrzygać Sędzia Główny Zawodów. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w poszczególnych 

konkurencjach w związku z ograniczoną ilością miejsc startowych. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/przełożenia terminu zawodów z przyczyn niezależnych od 

Organizatora lub z powodu niewystarczającej frekwencji. 

7. Organizator nie sprawuje pieczy nad mieniem uczestników w czasie przebywania na strzelnicy oraz w trakcie 

Zawodów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników pozostawione na 

strzelnicy. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. 

 

Koszty uczestnictwa 
 

Opłaty za konkurencje : 

 

Rodzaj opłaty Przelew Gotówka w dniu zawodów 

Startowa 80zł 100zł 

 

Dane do przelewu : 

 

Klub Strzelecko - Kolekcjonerski Nieczajna 

ul. Żukowa 5, 62-002 Złotniki 

Numer rachunku : 13 1600 1462 1860 3953 0000 0001 

Tytuł przelewu : Zawody Mini Snajper 2022, Nazwisko Imię Uczestnika 

 

Rejestracja na zawody 
 

Rozpoczęcie : 08.10.2022 o godzinie 08:00 

Zakończenie : 22.10.2022 o godzinie 20:00 

Link do rejestracji : https://www.practiscore.com/mini-snajper/register 

 

Harmonogram zawodów 
 

Skład 1 - 11:00-15:00 

Skład 2 - 11:00-15:00 

Skład 3 - 11:00-15:00 

 

 

 

https://www.practiscore.com/mini-snajper/register?fbclid=IwAR3I7SobPvueulGPcDP5SixuZzQRTDXGHl5fujeEyxmxalUZhIxe8tWxeO4
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Dojazd 
 

Strzelnica Nieczajna 

Nieczajna 34, 64-606 Nieczajna 

Mapka: https://goo.gl/maps/fkcfHziwukhBeUa28 

 

Załączniki do Regulaminu Zawodów Strzeleckich 
 
1. Załącznik nr 1 - Klauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. 

2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie i zgoda uczestnika Zawodów Strzeleckich Mini Snajper. 

https://goo.gl/maps/fkcfHziwukhBeUa28

