
Regulamin Konkurencji 

Psp20Cd 

Pistolet sportowy – 20 strzałów część 

dokładna 

 
1. Miejsce: 

Konkurencja odbywa się na strzelnicy sportowej KS LOK HTS 

  ul. Jeżynowa, Pleszów 31-979 Kraków 

 

2. Opis konkurencji: 

Pistolet sportowy – 20 strzałów część dokładna 

Odległość od celu   25 m 

Cel     Papierowa tarcza TS-2 dla pistoletu sportowego 

Postawa   stojąca sportowa ISSF 

Czas    30 minut (w tym 5 minut czas przygotowawczy) 

   

  Podczas konkurencji obowiązują następujące komendy: 

• Początek czasu przygotowawczego 

• Koniec czasu przygotowawczego 

• Ładuj 

• Seria próbna pięciostrzałowa, czas 5 minut, start 

• Pierwsza seria oceniana dziesięciostrzałowa, czas 10 minut, start 

• Druga seria oceniana dziesięciostrzałowa, czas 10 minut, start 

• Stop, rozładuj 

 

W konkurencji może być wykorzystany dowolnego typu pistolet bądź 

rewolwer, bocznego zapłonu  kalibru .22LR,  który spełnia wymogi ISSF. 

 

Dozwolone są tylko przyrządy mechaniczne.  

 

Na stanowisku strzeleckim może znajdować się tylko jeden pistolet/rewolwer i 

jeden magazynek. 

W czasie konkurencji wymaga się stosowania wskaźników bezpieczeństwa. 

Zaleca się stosować ochronę oczu i uszu, przy czym zabrania się stosowania 

aktywnych ochronników słuchu. 

Dopuszczalne jest stosowanie strojów i wyposażenia zgodnie z przepisami 

ISSF. 

 

 

Zawodnik może wejść na wskazane stanowisko dopiero na wezwanie sędziego      

prowadzącego; 

• Czas przygotowawczy  5 minut; 

• Seria próbna    5 strzałów do tarczy próbnej, czas 5 

minut; 



• Seria 1 oceniana  5+5 strzałów do jednej tarczy, czas 10 

minut; 

• Seria 2    5+5 strzałów do jednej tarczy, czas 10 

minut; 

Broń i amunicję można wyciągnąć na stanowisku na polecenie sędziego 

prowadzącego strzelanie, po usłyszeniu komendy „Początek czasu 

przygotowawczego”; 

Na komendę „Ładuj” należy załadować magazynek lub broń nie więcej niż 5 

nabojami. Podczas serii 10 strzałowych pierwsze 5 naboi ładujemy na 

komendę, kolejne 5 bez komendy po oddaniu wszystkich pięciu pierwszych 

strzałów. 

Konkurencja kończy się po drugiej serii ocenianej, zawodnik może schować 

broń dopiero po skontrolowaniu przez sędziego.  

 

Sprawy nie ujęte w regulaminie konkurencji, będą wyjaśniane w oparciu o 

regulamin ISSF. 

 

Osoby nie przestrzegające zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS, regulaminu 

zawodów i strzelnicy będą dyskwalifikowane. 
 


