
   Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni 

                           VICTORIA 

 

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Strona 1 
VICTORIA 
 

 

 

 

REGULAMIN 
 

Ligi Strzeleckiej BSKB "VICTORIA"  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



   Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni 

                           VICTORIA 

 

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Strona 2 
VICTORIA 
 

Cel zawodów: 

• Nabywanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich 

• Kształtowanie postaw pro obronnych, nabywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w dziedzinach 
przydatnych dla obronności. 

• Wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami  

• Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku kolekcjonerów broni 
 
Organizator: Zarząd BSKB VICTORIA 
 
Wykonawca: Zarząd BSKB VICTORIA 
 
Miejsce: Strzelnica "WOLA" Nadleśnictwa Biłgoraj  
 
Terminy: 
 

• 14.04.2019 godzina 10.00-14.00  karabin poz. leżąca, 

• 26.05.2019 godzina 10.00-14.00  pistolet poz. stojąca, 

• 30.06.2019 godzina 10.00-14.00  karabin poz. klęcząca, 

• 14.07.2019 godzina 10.00-14.00  pistolet poz. klęcząca, 

• 18.08.2019 godzina 10.00-14.00  karabin poz. stojąca, 

• 22.09.2019 godzina 10.00-14.00  pistolet poz. stojąca, 

• 12.10.2019 podsumowanie wyników. 

TERMIN WRĘCZENIA NAGRÓD OGŁOSZONY ZOSTANIE PÓŹNIEJ 

 

Kierownik zawodów:  

Skład Komisji: 

- przewodniczący: 

- sekretarz: 

- prowadzący strzelanie: 

 

Konkurencje: 

• Pistolet w kalibrze 9 mm, tarcza ts2 – 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, odległość 25 m, czas 
5 min. 

• Broń długa w kalibrze 7,62 mm, tarcza 23p – 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, odległość 75 
m, czas 5 min. 

 
Do ogólnej klasyfikacji wliczane jest pięć z sześciu strzelań. 
Po każdorazowych zawodach zostanie sporządzony protokół i ranking, który zostanie zamieszczony na naszej 
stronie internetowej. 
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Uczestnictwo: 

• W zawodach biorą udział jedynie osoby zrzeszone w BSKB , które maja na bieżąco uregulowane 
składki,  

• Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji, 

• Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację organizacyjną, 

• Dopuszczalny jest start zawodnika nie posiadającego własnej broni  jeśli dojdzie on do porozumienia 
z właścicielem broni, 

• Właściciel broni za jej udostępnienie może żądać gratyfikacji w kwocie 30 zł. 
 
Zgłoszenia: 
 

• Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2019 pod numerem telefonu: 883 773 603  
 

Klasyfikacja: 

• Indywidualna za miejsca I, II, III – puchary i dyplomy 

• Indywidualnie za miejsca IV, V, VI – dyplomy, nagrody rzeczowe. 
 

Koszty: 

• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

• Koszt zakupu nagród pokrywa stowarzyszenie BSKB 
 
Sprawy organizacyjne: 

 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

• Udział w lidze jest dobrowolny. 

• Protesty można składać w ciągu 30 minut po zakończeniu konkurencji wpłacając 50 zł vadium, które 
przepada w przypadku nie uznania protestu przez zarząd stowarzyszenia. 

• Za wszelkie szkody powstałe podczas zawodów odpowiedzialność ponosi strzelający. 

• Organizator zapewnia tarcze, materace, ochronniki słuchu i wzroku oraz środki pierwszej pomocy 
przed medycznej. 

• Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu 
zawodów, zasad bezpieczeństwa w strzelectwie oraz bezwzględnego wykonywania poleceń 
prowadzących strzelanie. 

• Podczas zawodów przy stanowiskach strzeleckich mogą przebywać jedynie członkowie komisji oraz 
strzelający; pozostali uczestnicy oczekują za linią wyjścia. 

• Na osi strzeleckiej zabrania się używania telefonów komórkowych, przemieszczania się z załadowaną 
bronią, palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz pobytu osób będących pod jego wpływem. 

• Podczas zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z optycznych i laserowych przyrządów 
celowniczych; zakazuje się korzystania z podpór oraz odkładania załadowanej broni. 

• Każdy z uczestników może wydać komendę przerywającą strzelanie w chwili stwierdzenia zagrożenia 
dla życia, zdrowia lub mienia. 

• Na ocenę zawodnika wpływać będzie suma osiągniętych punków podczas udziału w lidze. 

• Dyskwalifikacja zawodnika następuje w przypadku nieprzestrzegania regulaminu ligi i regulaminu 
strzelnicy. 
 

 Zarząd BSKB VICTORIA 


