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1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Data rozpoczęcia zawodów: 03.10.2021 godz.10:00. 

Planowane zakończenie zawodów godz.16:30 tego samego dnia  

Adres strzelnicy: Strzelnica Stowarzyszenia Batalion w Chociwlu 53°28'43.61"N 

15°21'2.72"E, dojazd drogą gruntową od ul. Fabrycznej sprzed bramy przedsiębiorstwa 

„Scanbet” w prawo. 

2. CEL ZAWODÓW 

Celem zawodów jest:  

- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego; 

- popularyzacja strzelectwa z broni historycznej czarnoprochowej i jej replik; 

- integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej; 

- rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle 

Loaders Associations International Committee (MLAIC), International Shooting Sport 

Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS). 

 

3. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą wziąć udział członkowie klubów strzeleckich, bractw kurkowych, osoby 

niezrzeszone – pasjonaci strzelectwa. 

 

4. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia należy składać do 26.09.2021 za pomocą formularza internetowego dostępnego 

pod adresem: shorturl.at/ksBN1, lub na strzelnicy w dniu zawodów do 30 minut przed ich 

rozpoczęciem w biurze Kierownika Zawodów. Osobom zgłaszającym się do zawodów w 

dniu ich rozgrywania nie gwarantuje się dopuszczenia do udziału w rywalizacji. 

 

5. OPŁATA STARTOWA  

Za każdą konkurencję - 20 zł przy uprzednim zgłoszeniu internetowym (zob. pkt. 4 

Regulaminu) lub 25 zł przy zgłoszeniu w dniu zawodów w miejscu ich rozgrywania. Opłatę 

wnosi się na miejscu kwotą odliczoną.  

 

6. KLASYFIKACJA  

Indywidualna w każdej konkurencji i indywidualna łączna we wszystkich konkurencjach 

z uwzględnieniem punktów zdobytych przez zawodnika w każdej z konkurencji, w których 

startował. 

 

7. NAGRODY 

Nagroda główna „Puchar Prezesów” przypadnie liderowi klasyfikacji łącznej.  

W każdej z rozegranych konkurencji za zajęcie miejsca 1-3  zawodnicy otrzymają medale 

i za zajęcie miejsca 1-6 otrzymają dyplomy. 

Mogą być ponadto wręczone nagrody dodatkowe ufundowane przez osoby lub instytucje, 

a o rodzaju, liczbie i zasadach ich przyznania organizatorzy powiadomią przy rozpoczęciu 

zawodów.   
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8. ROZGRYWANE KONKURENCJE: 

 

 

Broń Krótka 
 

 

8.1 Patriot (non MLAIC ) 

- Broń: dowolny rewolwer, lub pistolet kapiszonowy; 

- Przyrządy celownicze: mechaniczne dowolne; 

- Dozwolone jest używanie praski do ładowania bębna w przypadku rewolweru; 

- Pocisk: okrągła kula lub pocisk; 

- Tarcza: ISSF 20/50; 

- Przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych). Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny; 

- Postawa: stojąc, dozwolone strzelanie oburącz; 

- Odległość: 25 m; 

- Czas: 30 min. 

 

 

8.2 Mariette (MLAIC nr 12) 

- Broń: replika dowolnego rewolweru kapiszonowego; 

- Przyrządy celownicze: właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki 

dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy;  

 - Pocisk: okrągła kula lub spiczasty pocisk; 

- Tarcza: ISSF 20/50; 

- Przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych). Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny; 

- Postawa: stojąc, strzelanie z jednej ręki; 

- Odległość: 25 m; 

- Czas: 30 min.; 

W konkurencji Mariette wymagane jest ładowanie rewolweru za pomocą pobojczyka, 

obowiązuje zakaz używania prasy do ładowania. 

 

 

8.3 Cominazzo (MLAIC nr 5) 

- Broń: dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy w kalibrze od 11 mm z lufą 

gładką;   

- Przyrządy celownicze: właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni; 

- Pocisk: wyłącznie okrągła kula; 

- Tarcza: ISSF 20/50; 
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- Przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych). Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny; 

- Postawa: stojąc, strzelanie z jednej ręki; 

- Odległość: 25 m; 

- Czas: 30 min. 

 

 

8.4 Kuchenreuter ( MLAIC nr 6) 

- Broń: dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, o dowolnym kalibrze z lufą 

gwintowaną 

- Przyrządy celownicze: zgodne z oryginałem i epoką 

- Pocisk: wyłącznie okrągła kula 

- Tarcza: ISSF 20/50 

- Przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych). Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny. 

- Postawa: stojąc, strzelanie z jednej ręki 

- Odległość: 25 m 

- Czas: 30 min. 

 

   

Broń długa 

 

8.5 Vetterli (MLAIC nr 15) 

- Broń: dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy; 

- Przyrządy celownicze: właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni; 

- Tarcza ISSF 20/50; 

- Przebieg konkurencji -13 strzałów (10 ocenianych). Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny; 

- Postawa – stojąc; 

- Odległość 50 metrów; 

- Czas 30 min.   

 

 

8.6 Lamarmora (MLAIC nr 37) 

- Broń: kapiszonowy karabin wojskowy kal. powyżej 13,5 mm; 

- Przyrządy celownicze: typ oryginalny wojskowy (dozwolone niewielkie modyfikacje);  

- Pocisk zgodnie z epoką i modelem broni; 

- Tarcza ISSF 20/50; 
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- Przebieg konkurencji - 13 strzałów (10 ocenianych) Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny;  

- Lejek-krótki do 10 cm; 

-Czyszczenie- niedozwolone; 

- Postawa stojąc; 

- Odległość 50 metrów; 

- Czas 30 min. 

 

 

8.7 Pennsylvania (MLAIC nr 36) 

- Broń: dowolny karabin skałkowy; 

- Przyrządy celownicze: właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni; 

- Pocisk: wyłącznie okrągła kula; 

- Tarcza: ISSF 20/50; 

- Przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych) Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny; 

- Postawa: stojąc; 

- Odległość: 50 m; 

- Czas: 30 min. 

 

 

8.8 Sharps 50m (non MLAIC) 

- Broń: każdy karabin odtylcowy czarnoprochowy; 

- Przyrządy celownicze: właściwe czasom powstania oryginału; 

- Amunicja: elaborowana wyłącznie czarnym prochem; 

- Tarcza:ISSF 20/50; 

- Przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych). Zawodnik strzela do dwóch tarcz, 

pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku trafienia do jednej tarczy 

więcej niż siedem razy lub oddania w sumie więcej niż 13 strzałów, odlicza się najwyżej 

punktowane przestrzeliny; 

- Postawa: stojąc 

- Odległość: 50 m; 

- Czas: 30 min. 

- Broń: każdy karabin odtylcowy czarnoprochowy; 

- Przyrządy celownicze: właściwe czasom powstania oryginału; 

- Amunicja: elaborowana wyłącznie czarnym prochem; 

- Tarcza: ISSF 20/50; 

 

 
Dotyczy wszystkich konkurencji: aby konkurencja się odbyła musi wystartować 

minimum czterech zawodników 
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9. ZASADY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW: 

- Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, 

regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa. 

- Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem 

w trakcie trwania konkurencji, zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich 

innych osób poza zawodnikiem. 

- Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika 

z zawodów. 

- Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji. 

- Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, odjęcie punktów, 

dyskwalifikacja). 

- Zabrania się prowadzenia rozmów między zawodnikami. 

- W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają 

przepisy MLAIC lub ISSF gdy przepisy MLAIC w danej kwestii milczą.  

- W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji, 

w której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia. 

- Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może 

tego robić żadna inna osoba (asysta). 

 

 

10. PRZEPISY DODATKOWE: 

Komendy: 

-Początek konkurencji: START - ( ładowanie i strzelanie ); 

-Przerwanie ognia: STOP lub PRZERWIJ STRZELANIE lub inna komenda 

jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania; 

-Koniec konkurencji: STOP. 

- Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na 

rozegranie konkurencji. 

- Biały strzał - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na 

rozegranie konkurencji w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej 

czynności sędziemu stanowiskowemu. 

- Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie 

kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności 

strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie 

będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.  

- Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min 

przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób 

- Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczone zostaną 

nadmiarowe przestrzeliny o najwyższych wartościach. 

- Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero. 

- Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową 

średnicy leżeć na polu o wyższej wartości. 
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11. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA: 

- Kategorycznie zabrania się przynoszenia na strzelnicę broni lub elementów broni 

załadowanych ładunkiem prochowym, przemieszczanie się po terenie strzelnicy z taką 

bronią i opuszczanie stanowisk strzeleckich z załadowaną bronią. 

- Dopuszcza się użycie wyłącznie kapiszonów i prochu czarnego produkcji przemysłowej. 

- Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych 

z materiału nie gromadzącego ładunków elektrostatycznych. 

- Pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu. 

- Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub 

kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po 

zgodzie sędziego stanowiskowego, w czasie przygotowawczym. 

- Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). 

- Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko 

w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki). 

Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są używać okularów oraz ochronników 

słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad 

pociskami. 

- Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest 

w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną 

panewką. 

- W czasie ładowania broni skałkowej i lontowej otwór zapałowy należy zatkać zatyczką. 

- Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia. 

- Podczas zawodów, zabronione jest ładowanie broni przed komendą START. 

Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji 

bezpiecznej. 

Podczas czasowego przerwania ognia po komendzie STOP lub PRZERWIJ STRZELANIE 

zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek 

w pozycji bezpiecznej. Wystrzelenie po komendzie STOP, PRZERWIJ STRZELANIE lub 

innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika. 

- Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed 

oddaleniem się z linii ognia. 

- Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu, który 

kontroluje rozładowanie broni zawodnika. 

- W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu, przez 

co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej 

cały czas w kierunku kulochwytu. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego 

funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten 

informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie. 

 

12. DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZESTNIKÓW 

 

 O wszelkie potrzebne informacje i wyjaśnienia należy zwracać się drogą poczty 

elektronicznej pod adresem ksk.bastion@gmail.com, albo w przypadkach 

niecierpiących zwłoki za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie do Kierownika 

Zawodów pod numerem tel. podanym na stronie tytułowej Regulaminu.  

mailto:ksk.bastion@gmail.com
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 Biuro Kierownika zawodów będzie czynne od godz. 09:00 do zakończenia zawodów 

w dniu  03.10.2021 na strzelnicy Stowarzyszenia Batalion w Chociwlu. 

 Program dodatkowy: w przerwie pomiędzy turami strzelań w strefie grillowej dr 

Michał Adamczyk, archeolog i strzelec czarnoprochowy wygłosi prelekcję z pokazem 

"Skałki karabinowe - surowiec, technika obróbki i pokaz produkcji" – 

zapraszamy, pierwszorzędna wiedza! 

dr Michał Adamczyk – jest specjalistą od epoki kamienia w basenie Morza 

Bałtyckiego, zwłaszcza społeczności późnopaleolitycznych i mezolitycznych. Zajmuje 

się także archeologią eksperymentalną oraz rekonstrukcjami środowiska 

pradziejowego. Jest pracownikiem merytorycznym Działu Archeologii Muzeum 

Narodowego w Szczecinie od 2018. 

 Dla osób zgłoszonych za pośrednictwem formularza internetowego (zob. pkt. 4 

Regulaminu) przewidziany jest skromny poczęstunek.  

 Dla wszystkich zaś dostępny będzie opalany drewnem grill wraz podstawową 

infrastrukturą biwakową. 

 Jeśli zajdzie konieczność odwołania zgłoszenia internetowego, prosimy o jak 

najwcześniejszy kontakt pod adresem ksk.bastion@gmail.com. 

mailto:ksk.bastion@gmail.com

