
                                              REGULAMIN ZAWODÓW 
                                                                                                                     

                               VIII MISTRZOSTWA STRZELECKIE  MOIIB 
                                o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB 

                                                  Kraków, 08.09.2021 r. 
 
 

1. Patronat: 
Patronat nad Mistrzostwami sprawuje Przewodniczący Rady MOIIB - 
                                                                mgr inż. Mirosław Boryczko 
 

2.Cel: 

Celem zawodów jest: 
               - wyłonienie mistrzów w strzelectwie, 
               - zapewnienie wypoczynku, rekreacji i integracji członków Izby, 

               - popularyzacja strzelectwa w środowisku. 
 

3.Termin i miejsce: 
Zawody odbędą się w dniu 08.09.2021r od godz. 13.00 
na strzelnicy LOK w Bochni, ul. Strzelecka 87  (Pogwizdów). 
 

4.Uczestnictwo: 
W Mistrzostwach udział biorą  drużyny 3-osobowe reprezentujące Radę, Agendy Rady                                

i Zespoły Problemowe MOIIB, Punkty Informacyjne MOIIB oraz Oddziały SNT województwa 

małopolskiego współpracujące z  MOIIB (możliwy jest również udział osób indywidualny) – 

po uprzednim zgłoszeniu u Pani Anny Łebek w Biurze MOIIB (email: map@map.piib.org.pl). 

Termin zgłoszeń do dnia 30.08.2021 r. 
 

5.System rozgrywek i przepisy: 

a) Konkurencje : 
•   

   Pistolet centralnego zapłonu kal .9,0                                                                                                                     

• 13 strzałów /w tym 10 ocenianych / 
• odległość strzelania 25 m 
• postawa strzelecka stojąc 
• czas strzelania 10 minut 

• cel  - tarcza 23p (1) 
• obserwacja przestrzelin za pomocą lunety                                                                                                                              
    Karabin AK-47 (Kałasznikowa )kal.7,62 

• 13 strzałów /w tym 10 ocenianych / 
• odległość strzelania 100 m 
• postawa strzelecka leżąc 
• cel-tarcza popiersie  -23p /1 tarcza / 
• czas strzelania 13 minut 

          obserwacja przestrzelin za pomocą lunety 
     Pistolet Maszynowy Uzi cal.9,0 mm 
•      -7 strzałów /w tym 5 ocenianych / 
• odległość strzelania 25 m 

• postawa strzelecka stojąc 
• czas strzelania 10 minut 
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• cel  - tarcza Ts1 (1) 
          obserwacja przestrzelin za pomocą lunety 
       Pistolet sportowy cal.5,6 mm 

• 13 strzałów /w tym 10 ocenianych / 
• odległość strzelania 25 m 
• postawa strzelecka stojąc 
• cel-tarcza  Ts1  /1 tarcza / 
• obserwacja przestrzelin za pomocą lunety 

         czas strzelania 13 minut       
Pojedynek strzelecki drużyn 
-     karabinek TOZ cal.5,6 

• 3 naboje/zawodnika   

• odległość strzelania ok.35 m 
• postawa strzelecka leżąc 
• 5 celów-biatlonówka 

• czas –kto szybciej 
 

 b) W  konkurencjach (1 - 4) do wyniku zalicza się  najlepsze przestrzeliny . 
 

6. Punktacja: 
• indywidualna- czwórbój (Pcz, + PM + AK47, + Psp) . 

• drużynowa  (czwórbój,  pojedynek strzelecki). 
 

7. Warunki uczestnictwa : 
       

      a)  dobry stan zdrowia . 
      b)  wszyscy uczestnicy strzelań zobowiązani są do przestrzegania przepisów i regu- 
            laminu zasad bezpieczeństwa (w tym wynikających z pandemi COVID 19),    

            regulaminu strzelnicy oraz poleceń osób prowadzących strzelanie . 
 

8. Organizator zapewnia : 
• broń i amunicję . 
• obsługę  sędziowską i techniczną . 

• dla zwycięzców nagrody w postaci pamiątkowych medali, dyplomów i pucharów 
• udział w „pikniku” (grill) 
• obiad w restauracji " Panorama " w Wiśniczu 
 

9. Uwagi końcowe : 
• uwagi Sędziego Głównego są nieodwołalne. 
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

 

Zgłaszanie się drużyn do konkurencji strzelań – najpóźniej do godz. 13,30 

PIKNIK- – po odbyciu strzelań 
Planowane zakończenie konkurencji strzeleckich                  -ok. godz.17.00 

Ogłoszenie wyników i wręczenie upominków zwycięzcom - po obiedzie  ok. godz. 18.30 
 

10. Wyciąg z Regulaminu bezpieczeństwa na strzelnicy. 
 Po komendzie ROZŁADUJ należy rozładować bron, zabezpieczyć ją i umieścić na 

stanowisku strzeleckim. 
 Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend ŁADUJ, STOP, 



ROZŁADUJ i innych niezbędnych poleceń oraz musi być pewien , że komendy jego są 

wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny. Każda osoba 

przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego 

strzelanie może być usunięta że strzelnicy. 
 

 Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być 

rozładowana i zabezpieczona . 
 

 Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o 

sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek. 
 

 Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk 

strzeleckich powinni nosić indywidualne ochraniacze słuchu. 
 

                                                                               w imieniu Organizatora 

                                                                          Ryszard Grochowski  tel.601 821 014                                                                                                           


