
Zawody	strzeleckie:	BIAŁA	SMIERĆ	
	

REGULAMIN	
	

1. Cele zawodów: 
• popularyzacja strzelectwa sportowego, 
• popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej, 
• doskonalenie umiejętności strzeleckich w połączeniu z taktyką pola walki, 
• wyłonienie najlepszych zawodników, 
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej. 
 
2. Organizator zawodów: 
Stowarzyszenie "Towarzystwo Strzeleckie Olender Shooting Center" w Wielkiej Nieszawce, 
ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice. Strona internetowa http://www.strzelnica-torun.pl/ 
 
3. Termin i miejsce zawodów: 
Zawody odbędą się w dniu 25.11.2017 r. na Strzelnicy Wojskowej Jawor.  
 
4.  Program zawodów: 
Konkurencja – „Simö Häyhä” 
 
Wymagania dotycząc broni: karabin wojskowy centralnego zapłonu dowolnego kalibru, 
wyprodukowany przed 1957r. (nie replika), tylko oryginalna konfiguracja fabryczna, będąca 
na wyposażeniu formacji wojskowych. Przyrządy celownicze mechaniczne, odpowiednie dla 
danego typu broni. Muszka w postaci słupka. Dopuszcza się osłony muszki jeżeli fabrycznie 
były stosowane w danym typie broni. Szczerbinka w postaci celownika ramkowego  
lub celownika przeziernikowego (jeżeli fabrycznie był montowany na danym typie broni). 
 
Wymagania i zasady bezpieczeństwa: 
• Ilość strzałów: 15 sztuk w sekwencji taktycznej zależnej od zawodnika, 
• Ładowanie broni wyłącznie na stanowiskach strzeleckich, 
• Przemieszczanie tylko z bronią rozładowaną, 
• Postawy strzeleckie: leżąca, stojąca i klęcząca, siedząca i dowolna, 
• Limit czasu: 10 minut, 
• Cele: gong 350 mm, tarcza hostage, płytki metalowe. 
 
5. Przebieg zawodów: 
Zawodnik rozpoczyna stojąc w punkcie START z bronią rozładowaną, na komendę sędziego 
rozpoczyna konkurencję. Przemieszcza się do pierwszego stanowiska strzeleckiego (dystans 
ok. 30 m). 
 
Stanowisko 1 
- Postawa strzelecka - leżąca, ilość strzałów dowolna, dystans 200 m, cel gong. 
Zawodnik z rozładowaną bronią i pustą komorą zamkową przemieszcza się do stanowiska 2. 
 
Stanowisko 2 
- Postawa klęcząc, ilość strzałów dowolna, dystans 100 m, cel płytki. 
Zawodnik z rozładowaną bronią i pustą komorą przemieszcza się do stanowiska 3 przez tunel, 
strącenie każdej poprzeczki skutkuje karą 30 sekund.  



Stanowisko 3 
- Postawa strzelecka – stojąc za przesłoną, zawodnik i broń nie może dotknąć przesłony,  
cel płytki,  ilość strzałów dowolna, dystans 80 m. 
Zawodnik z rozładowaną bronią i pustą komorą przemieszcza się do stanowiska 4. 
 
 
Stanowisko 4 
- Postawa strzelecka - siedząca, ilość strzałów dowolna, cel gong, odległość 125 m. 
Zawodnik z rozładowaną bronią i pustą komorą przemieszcza się do stanowiska 5. 
 
Stanowisko 5 
- Postawa dowolna, ilość strzałów dowolna, cel tarcza hostage, dystans 100 m. 
- Sygnałem dla zawodnika do rozpoczęcia realizowania zadania strzeleckiego jest dźwięk 
emitowany przez timer obsługiwany przez sędziego. Zawodnik kończy strzelanie po sygnale  
i komendzie wydanej przez sędziego. Trafienie gongu będzie każdorazowo potwierdzane przez 
sędziego okrzykiem „JEST” 
 
6. Uczestnictwo: 
W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS. 
Przed dopuszczeniem do strzelania obowiązuje zatwierdzenie przez sędziów z sekcji kontroli 
broni i wyposażenia konkretnego egzemplarza broni pod względem bezpieczeństwa oraz 
zgodności z niniejszym Regulaminem zawodów. Sędziowie stanowiskowi mają prawo 
weryfikowania zatwierdzenia. 
 
7. Klasyfikacja 
Indywidualna  
 
8. Zgłoszenia: 
Rejestracja zawodników odbywa się elektronicznie do 15.11.2017. 
Odbiór kart zgłoszeniowych w dniu zawodów od godziny 8.00 do 9:00. 
Czas trwania zawodów 9.00 – 15.30 
 
9. Punktacja: 
- Wynikiem zawodnika jest iloraz z sumy uzyskanych punktów podzielony przez czas. 
 
Kary i minimalne wymagania: 
• za zrzucenie poprzeczki tunelu: 30 sekund za sztukę 
• nieostrzelanie celu: 60 sekund 
• ostrzelany musi być minimum jeden cel na każdym stanowisku 
 
Zasady przyznawania punktów za ostrzelane i trafione cele: 
• gong 200 m – 30 punktów 
• gong 125 m -  20 punktów 
• płytka 80 m – 15 punktów 
• płytka 100 m – 10 punktów 
• hostage 100 m  - 50 punktów 
 
 
 
 



10. Nagrody: 
• przewidziane są dyplomy dla każdego zawodnika (bez DQ). 
• puchary i medale dla zawodników I-III miejsca  
• medale dla zawodników za zajęcie IV-V miejsca. 
 
11. Koszt uczestnictwa w zawodach: 
Opłata wpisowa wynosi 150zł płatna na konto: 
nr 18 1160 2202 0000 0002 9551 9225 
 
Dane odbiorcy: 
Stowarzyszenie Towarzystwo Strzeleckie Olender Shooting Center w Wielkiej Nieszawce,  
ul. Toruńska 34/40, 87-165 Cierpice 
 
Tytułem: Zawody Biała Śmierć / Imię i nazwisko uczestnika 
 
Wszyscy zawodnicy będą umieszczani na liście rezerwowej, a po otrzymaniu wpłaty zostaną 
przeniesieni na listę główną zawodów.  
 
 
12. Zasady bezpieczeństwa: 
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które 
zostaną przedstawione podczas odprawy na początku zawodów. Zawodnicy znajdujący się na 
stanowisku strzeleckim, mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń 
wydawanych przez sędziego prowadzącego strzelanie. Dopuszcza się przenoszenie broni 
jedynie w przystosowanych do tego celu pokrowcach lub futerałach. Uczestnicy wyciągają broń 
z futerałów i pokrowców wyłącznie na stanowisku strzeleckim, po wyraźnym poleceniu 
sędziego. Wyjątkiem jest wyznaczona strefa bezpieczeństwa w której można dokonać 
przeglądu broni, przestawienia celownika itd. Do strefy bezpieczeństwa kategorycznie 
zabronione jest wnoszenie amunicji. Na terenie strzelnicy obowiązuje zakaz noszenia 
jakiejkolwiek broni załadowanej, z wprowadzonym magazynkiem czy zamkniętym zamkiem. 
 
13. Dyskwalifikacja: 
Za naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, w szczególności za: 
Kierowanie wylotu lufy broni w kierunku innym niż bezpieczny. 
Uczestnictwo w turnieju pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  
O dyskwalifikacji decyduje sędzia turnieju. 
 
14. SPRAWY PORZĄDKOWE 
Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do stawienia się 25 listopada na godzinę 8.00 na 
obowiązkową kontrolę broni. Po kontroli technicznej karabiny zostaną oznaczone nalepkami. 
Zawodnicy, którzy nie stawią się na kontrolę broni i nie będą mieli stosowanych nalepek NIE 
zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach. 
Proszę nie zapomnieć o zabraniu dowodów osobistych w celu rejestracji na strzelnicy 
wojskowej. 
Zawodnicy zamiejscowi otrzymają mailem informację o miejscu zbiórki w celu wspólnego 
dojazdu na strzelnice  
 
 
 
 



15. Postanowienia końcowe: 
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z powyższym regulaminem.  
Sprawy sporne wynikające z przebiegu turnieju rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów – Maciej 
Grabowski. 
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w strzelectwie oraz wymienionych w regulaminie strzelnicy. 
Interpretacja poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora.  
 
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian regulaminu. 
	
	
Mapka	dojazdu:	
GPS:	52.968262,	18.655350	
	
	
	

	


