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Regulamin III Turnieju Strzeleckiego 

o puchar 

Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

 
 
I. Cel zawodów 

1. Celem zawodów jest:  

1) kultywowanie chlubnej tradycji militarnej skautów z lat I wojny światowej, harcerzy z wojny 

1920 roku oraz II Wojny Światowej,  

2) popularyzacja strzelectwa sportowego,  

3) podnoszenie umiejętności strzeleckich, 

4) zaproponowanie nowej formy rywalizacji. 

 

II. Organizator zawodów. 

1. Organizatorem zawodów jest Komenda Hufca ZHP w Leżajsku we współpracy z KSS IGLICA 

LOK w Leżajsku 

2. Kontakt ul. Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk, Tel. 513 662 709 

 

III. Termin i miejsce zawodów 

Zawody odbędą się na strzelnicy sportowej LOK przy ul. Mickiewicza w Żołyni w dniu 21.04.2018 

r. w godz.9.00-16.00 

 

IV. Warunki uczestnictwa 

1. W zawodach może uczestniczyć każdy członek hufca ZHP w Leżajsku oraz sympatyk ZHP po 

wpłaceniu wpisowego w kwocie 35 zł dla uczestników do lat 15 , 45 zł dla uczestników od lat 16 i 

50 zł dla opiekunów i sympatyków.   

2. Niepełnoletni dodatkowo przedkładają pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach.  

3. Wzór zgody rodzica stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Zgłoszenia u drużynowych do dnia 6.04.2018 r. Drużynowi do dnia 10.04.2018 r. przedłożą u 

Komendanta Hufca listy uczestników z poszczególnych drużyn oraz ew. opiekunów i sympatyków 

w formie pisemnej i elektronicznej . 

5. Wzór listy uczestników stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 

V. Sprawy organizacyjne 

1. Organizatorzy zapewniają:  

1) dojazd na strzelnicę,  

2) ubezpieczenie,  

3) ciepły posiłek,  

4) napoje,  

5) instruktora strzelania, 

6) broń, amunicję i tarcze,  

7) nagrody.  

2. Uczestnicy przywożą ze sobą:  

1) dobry humor,  

2) chęć do zabawy. 

 

VI.  Warunki bezpieczeństwa 

1. Za bezpieczne prowadzenie zawodów strzeleckich jest odpowiedzialny sędzia główny zawodów, 

posiadający licencję sędziego sportowego.  
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2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia strzeleckiego i w strzelaniach 

rekreacyjnych jest odpowiedzialny prowadzący strzelanie, posiadający uprawnienia. 

3. Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny prowadzący 

strzelanie.  

4. Szczególne warunki bezpieczeństwa:  

1) Każdą bronią należy zawsze posługiwać się z najwyższą ostrożnością. 

2) Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana.  

3) Zabrania się kierowania wylotu lufy w kierunku ludzi.  

4) Składanie się, celowanie i strzelanie na sucho dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim 

lub w innym miejscu wyznaczonym przez prowadzącego strzelanie i za jego zgodą.  

5) Nie można pozostawiać broni bez dozoru.  

6) Zabrania się odkładanie załadowanej broni w czasie przerw w strzelaniu.  

7) Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt i 

tylko po komendzie "ŁADUJ" lub "START". Przy ładowaniu nie można korzystać z pomocy 

innych osób.  

8) Po komendzie lub sygnale "STOP" wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie.  

9) Po komendzie „ROZŁADUJ" należy rozładować broń, zabezpieczyć ją i umieścić na 

stanowisku strzeleckim.  

10) Prowadzący strzelanie jest odpowiedzialny za wydawanie komend "ŁADUJ", "START", 

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

są wykonywane, a posługiwanie się bronią odbywa się w sposób bezpieczny.  

11) Każda osoba przebywająca na strzelnicy w przypadku niezastosowania się do poleceń 

prowadzącego strzelanie może być usunięta ze strzelnicy.  
12) Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń musi być  

rozładowana i zabezpieczona.  

13) Przebywający na strzelnicy musi niezwłocznie powiadomić prowadzącego strzelanie o 

sytuacji, która może być niebezpieczna lub spowodować wypadek.  

14) Strzelający i inne osoby przebywające na strzelnicy w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk 

strzeleckich powinni nosić indywidualne ochraniacze słuchu.  

15) Strzelający podczas strzelania powinni nosić przeciwodpryskowe okulary strzeleckie lub inne 

ochraniacze spełniające takie funkcje.  

 

VII. Zawody odbywają się w trzech grupach wiekowych. 

1. Grupa młodsza uczestnicy do lat 15 (zuchy, harcerze, harcerze starsi) nazywana dalej jako harcerze   

2. Grupa starsza uczestnicy od lat 16 (uczestnicy którzy w dniu zawodów mają ukończone 16 lat tj. 

urodzeni przed 21.04.2002  r.) nazywana dalej jako wędrownicy 

3. Instruktorzy 

4. Goście (opiekunowie i sympatycy) mogą uczestniczyć w turnieju wg strzelań w zależności od 

grupy wiekowej. 

 

VIII. Konkurencje 

1. Grupa harcerze (uczestnicy do lat 15).  

   Konkurencja nr 1 : karabinek pneumatyczny 

 Karabinek pneumatyczny 

 Dystans 10m 

 Pozycja – stojąc 

 Liczba strzałów : 3 +10  

 Tarcza : sportowa z punktowanymi pierścieniami  

 Czas: nieograniczony  
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     Konkurencja nr 2 : pistolet pneumatyczny 

 Pistolet pneumatyczny 

 Dystans 10m 

 Pozycja – stojąc 

 Liczba strzałów : 3 +5 

 Tarcza : sportowa z punktowanymi pierścieniami  

 Czas: nieograniczony  

 

2. Grupa wędrownicy:  

Konkurencja nr 1 : karabinek precyzyjny  

 Karabinek sportowy kal: 0,22 LR 

 Dystans 50m 

 Pozycja : leżąc  

 Liczba strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych 

 Tarcza : sportowa z punktowanymi pierścieniami 

 Czas : nieograniczony  

Konkurencja nr 2: karabinek z trzech postaw 

 Kabinek sportowy kal:0,22 LR  

 Dystans 25m  

 Pozycja: leżąc, klęcząc, stojąc  

 Liczba strzałów: 3 + 15 (3x5) ocenianych 

 Tarcza: sportowa z punktowanymi pierścieniami 

 Czas: nieograniczony  

Konkurencja nr 3: pistolet sportowy 

 Pistolet sportowy kal:0,22 LR  

 Dystans 15 m  

 Pozycja: stojąc  

 Liczba strzałów: 3 próbne + 5 ocenianych 

 Tarcza: sportowa z punktowanymi pierścieniami 

 Czas: nieograniczony  

 

3. Instruktorzy :  

Konkurencja nr 1 : karabinek precyzyjny  

 Karabinek sportowy kal: 0,22 LR 

 Dystans 50m 

 Pozycja : leżąc  

 Liczba strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych 

 Tarcza : sportowa z punktowanymi pierścieniami 

 Czas : nieograniczony  

Konkurencja nr 2: karabinek z trzech postaw 

 Kabinek sportowy kal:0,22 LR  

 Dystans 25m  

 Pozycja: leżąc, klęcząc, stojąc  

 Liczba strzałów: 3 + 15 (3x5) ocenianych 

 Tarcza: sportowa z punktowanymi pierścieniami 

 Czas: nieograniczony  

Konkurencja nr 3: pistolet  

 Pistolet kal. 9 mm  

 Dystans 15 m  
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 Pozycja: stojąc  

 Liczba strzałów: 3 próbne + 5 ocenianych 

 Tarcza: sportowa z punktowanymi pierścieniami 

 Czas: nieograniczony  

 

IX. Program Turnieju 

10.00 Przyjazd uczestników 

10.15 Apel rozpoczynający, zapoznanie uczestników z regulaminem strzelnicy i zawodów, 

wyznaczenie osób funkcyjnych, podział uczestników na grupy wiekowe. 

11.00 Strzelanie z broni pneumatycznej dla harcerzy. Wędrownicy i instruktorzy w tym czasie 

przygotowują ognisko (grilla) i zajęcia na drugą część zawodów dla harcerzy. 

12.30 Przerwa na posiłek 

13.30 Strzelania z broni małokalibrowej dla wędrowników i instruktorów. Harcerze w tym czasie 

uczestniczą w przygotowanych zajęciach. Wędrownicy i instruktorzy nie odbywający w danej chwili 

strzelania (grupa oczekująca lub którzy ukończyli konkurencję) uczestniczą w zajęciach harcerzy 

dbając o bezpieczeństwo uczestników oraz porządek na terenie obiektu. 

15.30 Apel końcowy, podanie wyników turnieju, wręczenie nagród.   

16.00 Zakończenie turnieju 

 

IX. Sposób przeprowadzenia strzelań 

1. Przed rozpoczęciem każdego strzelania prowadzący szczegółowo omówi sposób przeprowadzenia 

strzelania. 

2. W czasie przebywania osób na stanowiskach wszystkie pozostałe osoby przebywają poza linią 

bezpieczeństwa. 

3. Komendy w strzelectwie sportowym: 

 ŁADUJ –strzelający ładuje broń (wprowadza nabój do komory nabojowej), 

 START – strzelający rozpoczyna strzelanie, 

 STOP – strzelający bezwzględnie przerywa strzelanie, 

 ROZŁADUJ – strzelający rozładowuje, sprawdza broń – odkłada na stanowisko  

4. Strzelanie dla harcerzy:  

1) Strzelanie z karabinka pneumatycznego 10m  - strzelający zajmuje miejsce na 

stanowisku strzeleckim. Po komendzie prowadzącego ŁADUJ – ładuje broń (w 

ładowaniu broni najmłodszym pomaga instruktor prowadzący strzelanie) , po komendzie 

START – rozpoczyna strzelanie ( oddaje trzynaście strzałów do tarczy). Po komendzie 

STOP , ROZŁADUJ – rozładowuje broń i odkłada na stanowisko strzeleckie (lufą w 

stronę kulochwytu). Ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin. 

2) Strzelanie z pistoletu pneumatycznego 7 m  - strzelający zajmuje miejsce na 

stanowisku strzeleckim. Po komendzie prowadzącego ŁADUJ – ładuje broń (w 

ładowaniu broni najmłodszym pomaga instruktor prowadzący strzelanie) , po komendzie 

START – rozpoczyna strzelanie ( oddaje trzynaście strzałów do tarczy). Po komendzie 

STOP , ROZŁADUJ – rozładowuje broń i odkłada na stanowisko strzeleckie (lufą w 

stronę kulochwytu). Ocenianych jest 5 najlepszych przestrzelin. 
5. Strzelanie dla wędrowników i instruktorów 

1) strzelanie z karabinka sportowego z pozycji leżącej 50 m - Strzelający zajmuje 

stanowisko strzeleckie. Po komendzie ŁADUJ - wprowadza nabój do komory nabojowej. 

Na komendę START -  oddaje trzy strzały próbne do tarczy. Po komendzie STOP , 

ROZŁADUJ –rozładowuje (sprawdza) broń, odkłada (zamek w pozycji otwartej) broń na 

stanowisko(lufą w kierunku kulochwytu). Po komendzie DO TARCZ – strzelający 

podchodzą do tarcz. Przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po powrocie zajmuje 
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stanowisko strzeleckie. Po komendzie ŁADUJ - strzelający wprowadza pocisk do komory 

nabojowej. Na komendę START - oddaje dziesięć strzałów do tarczy. Po komendzie 

STOP , ROZŁADUJ – sprawdza broń, (pozostawia zamek w pozycji otwartej) odkłada 

broń na stanowisko (lufą skierowaną w stronę kulochwytu).   

2) strzelanie z karabinka sportowego 3 postawy 25 m - Strzelający zajmuje stanowisko 

strzeleckie. Po komendzie ŁADUJ - wprowadza pocisk do komory nabojowej. Na 

komendę START oddaje trzy strzały próbne do tarczy. Po komendzie STOP, 

ROZŁADUJ – sprawdza broń ( pozostawia zamek w pozycji otwartej) odkłada broń na 

stanowisko (lufa skierowana w stronę tarcz). Po komendzie DO TARCZ - strzelający 

podchodzą do tarczy. Przestrzeliny są oznaczane lub zaklejane. Po powrocie zajmuje 

stanowisko strzeleckie. Po komendzie ŁADUJ strzelający wprowadza nabój do komory 

nabojowej. Na komendę START oddaje pięć strzałów do tarczy w pozycji leżącej po 

ostatnim strzale przyjmuje pozycję klęczącą i oddaje kolejne pięć strzałów do tarczy, po 

ostatnim strzale przyjmuje pozycję stojąc i oddaje kolejne pięć strzałów do tarczy. Po 

komendzie STOP , ROZŁADUJ – strzelający sprawdza broń (pozostawia zamek     w 

pozycji otwartej), odkłada broń na stanowisko (lufą w kierunku kulochwytu).   

3) Strzelanie z pistoletu sportowego kal:0,22 LR (wędrownicy), i pistoletu kal 9 mm 

(instruktorzy) dystans 15m – strzelający zajmuje stanowisko strzeleckie. Po komendzie 

ŁADUJ podpina magazynek, przeładowuje broń (wprowadza nabój do komory 

nabojowej). Na komendę START oddaje trzy strzały próbne do tarczy. Po Komedzie 

STOP , ROZŁADUJ – rozładowuje broń ( wypina magazynek, sprawdza i odkłada broń 

na stanowisko ( zamek w tylnym położeniu, lufa skierowana w stronę kulochwytu). Po 

komendzie DO TARCZ strzelający podchodzi do tarczy. Po powrocie na stanowisko na 

komendę ŁADUJ  podpina magazynek, przeładowuje broń ( wprowadza nabój do 

komory nabojowej). Na komendę START –oddaje pięć strzałów do tarczy. Po komendzie 

STOP , ROZŁADUJ wypina magazynek, sprawdza i odkłada pistolet na stanowisko 

(zamek w tylnym położeniu, lufa skierowana w stronę kulochwytu). Do punktacji brane 

są pod uwagę pięć najlepszych przestrzelin.  
 

X.  Klasyfikacja 

Klasyfikacja uczestników indywidualna 

 

XI. Punktacja i nagrody 

1. W grupie harcerzy w poszczególnych konkurencjach zliczana jest ilość zdobytych punktów. W 

przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez uczestnika przeprowadzana jest dogrywka 

po 3 strzały. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji otrzymują medale za 

zajęcie 1,2 i 3 miejsca oraz dyplom za zajęcie miejsca w danej konkurencji, zdobywcy miejsc 4-6 

dyplom za zajęcie miejsca w danej konkurencji a pozostali uczestnicy dyplom za udział w danej 

konkurencji.  

2. W grupie harcerze ilość zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach sumuje się. Puchar 

Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku w kategorii harcerze otrzymuje uczestnik który uzyskał 

największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach. W przypadku jednakowej liczby punktów 

uzyskanych przez uczestnika przeprowadzana jest dogrywka po 3 strzały. Zdobywcy pierwszych 

trzech miejsc w turnieju otrzymują medale za zajęcie 1,2 i 3 miejsca oraz dyplom za zajęcie miejsca 

w turnieju, zdobywcy miejsc 4-6 dyplom za zajęcie miejsca w turnieju a pozostali uczestnicy 

dyplom za udział w turnieju.    

3. Punktacja i nagradzanie wędrowników i instruktorów tworzone są osobno. 
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4. W grupie wędrowników w poszczególnych konkurencjach zliczana jest ilość zdobytych punktów. 

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez uczestnika przeprowadzana jest 

dogrywka po 3 strzały. W konkurencji „3 pozycje” dogrywka odbywa się z pozycji stojąc. 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji otrzymują medale za zajęcie 1,2 i 3 

miejsca oraz dyplom za zajęcie miejsca w danej konkurencji, zdobywcy miejsc 4-6 dyplom za 

zajęcie miejsca w danej konkurencji a pozostali uczestnicy dyplom za udział w danej konkurencji.  

5. Punkty uzyskane w dogrywce nie liczą się do klasyfikacji końcowej turnieju. 

6. W grupie wędrowników ilość zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach sumuje się. 

Puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku w kategorii wędrownicy otrzymuje uczestnik który 

uzyskał największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach. W przypadku jednakowej liczby 

punktów uzyskanych przez uczestnika przeprowadzana jest dogrywka po 3 strzały. Zdobywcy 

pierwszych trzech miejsc w turnieju otrzymują medale za zajęcie 1,2 i 3 miejsca oraz dyplom za 

zajęcie miejsca w turnieju, zdobywcy miejsc 4-6 dyplom za zajęcie miejsca w turnieju a pozostali 

uczestnicy dyplom za udział w turnieju.    

7. W grupie instruktorów w poszczególnych konkurencjach zliczana jest ilość zdobytych punktów. W 

przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez uczestnika przeprowadzana jest dogrywka 

po 3 strzały. W konkurencji „3 pozycje” dogrywka odbywa się z pozycji stojąc. Zdobywcy 

pierwszych trzech miejsc w każdej konkurencji otrzymują medale za zajęcie 1,2 i 3 miejsca oraz 

dyplom za zajęcie miejsca w danej konkurencji, zdobywcy miejsc 4-6 dyplom za zajęcie miejsca w 

danej konkurencji a pozostali uczestnicy dyplom za udział w danej konkurencji.  

8. W grupie instruktorów ilość zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach sumuje się. 

Puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku w kategorii instruktorzy otrzymuje uczestnik który 

uzyskał największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach. W przypadku jednakowej liczby 

punktów uzyskanych przez uczestnika przeprowadzana jest dogrywka po 3 strzały. Zdobywcy 

pierwszych trzech miejsc w turnieju otrzymują medale za zajęcie 1,2 i 3 miejsca oraz dyplom za 

zajęcie miejsca w turnieju, zdobywcy miejsc 4-6 dyplom za zajęcie miejsca w turnieju a pozostali 

uczestnicy dyplom za udział w turnieju.    

9. Wzór tabeli wyników stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu 

10. Goście (opiekunowie i sympatycy) nie są klasyfikowani w turnieju, otrzymują dyplomy 

pamiątkowe za udział w turnieju. 

11. Klasyfikacja wyników zostanie przeprowadzona w dniu zawodów.  

12. Wręczenie pucharów , dyplomów i medali, odbędzie się na strzelnicy po zakończeniu zawodów.  

 

XII. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie uwagi co do przebiegu zawodów należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego. 

2. Decyzje Sędziego Głównego są nieodwołalne. 

3. Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu zawodów wynikających z przyczyn 

niezależnych od organizatora. 
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Załącznik nr 1 do 

Regulaminu III Turnieju Strzeleckiego 

o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

          

 

 

 

 

 ………………………………………… 
(miejscowość, data)                 . 

 

 

 

ZGODA NA START W ZAWODACH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………..............................................  
                                                                                       (imię i nazwisko)  

 

ur. ……………………………. zam. ……………………………………………………………................  
                (data urodzenia)                                                  (adres zamieszkania) 

W Turnieju Strzeleckim o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku, który odbędzie się w dniu 

21.04.2018 r. strzelnicy sportowej LOK w Żołyni przy ul. Mickiewicza i akceptuję regulamin imprezy w 

imieniu swoim i dziecka.  

 

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna*: …………………………....................................................., 

 

nr telefonu komórkowego rodzica/prawnego opiekuna * w trakcie zawodów ..............................................,  

 

 

 

…………………………………...  
                   (podpis) 

 

 
 * niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 2 do 
Regulaminu III Turnieju Strzeleckiego 

o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

 

 

Lista uczestników 

III Turnieju Strzeleckiego o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

 

 

Lp. Stopień, imię i nazwisko Pesel Adres Jednostka org.* 
Opłata 

wpisowa 

Zgoda 

rodziców

** 

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 
*  w przypadku osób nienależących do ZHP zaznaczamy – opiekun, sympatyk 
** dotyczy tylko osób niepełnoletnich 
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Załącznik nr 3 do 
Regulaminu III Turnieju Strzeleckiego 

o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

 

Lista wyników strzelań w ramach 

III Turnieju Strzeleckiego o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

Kategoria Zuchy, Harcerze, Harcerze Starsi 

 

Lp. Imię i nazwisko 

karabinek pneumatyczny 10 m pistolet pneumatyczny 

Turniej Strzelecki 

o puchar Komendanta Hufca ZHP w 

Leżajsku 

Wynik 

Pkt. 
Miejsce 

Dogr. 

Pkt. 

Wynik 

Pkt. 
Miejsce 

Dogr. 

Pkt. 

Wynik 

Pkt. 

(3+6) 

Miejsce 
Dogr. 

Pkt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

………………………………                                                     ……………………………… 
   (Komendant Hufca ZHP w Leżajsku)                                                                                              (Sędzia Główny) 
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Załącznik nr 4 do 
Regulaminu III Turnieju Strzeleckiego 

o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

 

Lista wyników strzelań w ramach 

III Turnieju Strzeleckiego o puchar Komendanta Hufca ZHP w Leżajsku 

Kategoria …………………………………… 
 

Lp. Imię i nazwisko 

karabinek z pozycji leżącej 50 m karabinek 3 postawy 25 m Pistolet 15 m 

Turniej Strzelecki 

o puchar Komendanta Hufca ZHP 

w Leżajsku 

Wynik 

Pkt. 
Miejsce 

Dogr. 

Pkt. 

Wynik  

Pkt. 
Miejsce 

Dogr. 

Pkt. 

Wynik 

Pkt. 
Miejsce 

Dogr. 

Pkt. 

Wynik 

Pkt. 

(3+6+9) 

Miejsce 
Dogr. 

Pkt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

………………………………                                                        ……………………………… 
   (Komendant Hufca ZHP w Leżajsku)                                                                                                  (Sędzia Główny) 


