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Regulamin zawodów 
„III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa                      

w Strzelectwie Sportowym”  

Warszawa dn. 23.09.2022. 
(konkurencje: Ppn10z13, Psp10z13, Pcz10z13,  

Ksp10z13, S5-Pczdyn2x5). 
 

1. Cel zawodów:  

a) integracja członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa PIIB  

o charakterze sportowym, 

b) wyłonienie ze środowiska inżynierów budownictwa w roku 2022: 

-.indywidualnych mistrzów Polski w poszczególnych konkurencjach,  

-.najlepszych Okręgowych Izb w poszczególnych konkurencjach,  

-.zwycięskich Okręgowych Izb w klasyfikacji generalnej  

w strzelectwie sportowym. 

c) popularyzacja strzelectwa sportowego w środowisku inżynierów budownictwa 

w Polsce, 

d) inspirowanie członków Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa  

do aktywnego uprawiania strzelectwa sportowego w swoich środowiskach, 

e) umożliwienie członkom Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa 

współzawodnictwa w zakresie strzelania z broni sportowej. 
 

2. Organizator zawodów: Zespół Strzelectwa Sportowego - Mazowieckiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B  

we współpracy z Centralnym Wojskowym Klubem Sportowym "Legia”  

Warszawa Sekcja Strzelecka 00-449 Warszawa ul. Łazienkowska 3. 
 

Termin - miejsce zawodów: 23.09.2022 r. w godz. 14.00-18.00 strzelnica 

Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego "Legia” Warszawa Sekcja 

Strzelecka-Rembertów Al. Gen. Chruściela  (należy przejechać przez Akademię 

Sztuki Wojennej. Strzelnica jest za przejazdem kolejowym),  

Współrzędne: 52,309
o
N, 21,15361

o
E 

 

3. Program zawodów i konkurencje:  

PROGRAM  ZAWODÓW 

a) Ppn10z13 – strzelanie z pistoletu pneumatycznego, kal. 4,5 mm  

- odległość strzelania   - 10 m 

  - cel     - tarcza do konkurencji Ppn 60* 

  - postawa     - stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

 - ilość strzałów   - 2x5 strzałów ocenianych w czasie 2x5’  

                                                     (3 strzały  próbne w czasie 3’)  

- ocena wyników   - suma przestrzelin ocenianych: 10 z 13 

 

b) Psp10z13 - strzelanie z pistoletu sportowego bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm 

- odległość strzelania   - 25 m 

  - cel     - tarcza do konkurencji: Pdw60*(TS-4), 
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  - postawa     - stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

 - ilość strzałów   - 2x5 strzałów ocenianych w czasie 2x5’  

                                                     (3 strzały  próbne w czasie 3’)  

 - ocena wyników   - suma przestrzelin ocenianych: 10 z 13. 

 

c) Pcz10z13 – strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu, kal. 9 mm 

 - odległość strzelania   - 25 m 

 - cel     - tarcza do konkurencji: Pdw60* (TS-4), 

 - postawa     - stojąc z wolnej ręki lub oburącz 

 - ilość strzałów   - 10 strzałów ocenianych w czasie 10’  

                                                               (3 strzały próbne w czasie max. 3’)  

 - ocena wyników   - suma przestrzelin ocenianych: 10 z 13. 

 

d) Ksp10z13 – strzelanie z karabinka bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm: 

- odległość strzelania   - 25 m 

 - cel     - tarcza do konkurencji: Kdw 60*(TS-4),

 - postawa     - stojąc (ubranie luźne) 

 - ilość strzałów   - 2x5 strzałów ocenianych w czasie 2x5’ 

                                                               (3 strzały próbne w czasie 3’)  

 - ocena wyników   - suma przestrzelin ocenianych: 10 z 13. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) S5-Pczdyn2x5 – strzelanie ze strzelby kal. 12 i dynamiczne  

                                z pistoletu centr. zapłonu kal. 9 mm  

          - odległości strzelania   - do 15m,  

   - cele       (S-strzelba) – cele reaktywne 

  (Pczdyn) – tarcze: TS-4 i TS-9  

                      (tarcza do konk.: Pdw/50m, Psp/25 m) 

                      + (tarcza tzw. „FRANCUZ”) 

 - postawa     - stojąc oburącz 

 - ilość strzałów     (S-strzelba) – 5 strzałów 

                                             (Pczdyn) – 2x5 strzałów 
 

(Szczegóły ww. konkurencji dynamicznej):                                                   .    

Ocena wyników: wynikiem konkurencji jest factor, czyli  suma uzyskanych 

punktów podzielona przez czas przebiegu w sekundach. 

Klasyfikacja zawodników w kolejności uzyskanego  

tzw. factora - od najwyższego do najniższego. Punktacja:  

1. miejsce 120 pkt, kolejne po 3 punkty mniej. 

Opis konkurencji: start przy pierwszym stanowisku strzeleckim, postawa swobodna 

stojąc, pięć naboi do strzelby leży na stoliku, na drugim stanowisku na stoliku leży 

pistolet i 1-szy magazynek załadowany 5 nabojami, na trzecim 2-gi magazynek 

załadowany 5 nabojami.  

Przed pierwszym stanowiskiem strzeleckim ustawionych jest 6 celów reaktywnych 

stalowych, z czego pięć jest do ostrzelania, szósty to cel "nie strzelać" (no-shoot).  

Na kolejnych stanowiskach jest rozstawionych po 5 tarcz (tarcze do konkurencji: 

Pdw60*) w różnych odległościach.  

Po dźwiękowym sygnale startowym zawodnik ładuje strzelbę pięcioma nabojami  

(lufa podczas ładowania musi być skierowana w stronę kulochwytu) i ostrzeliwuje 

wyznaczone cele. Po opróżnieniu magazynka odkłada na stolik strzelbę z otwartą 
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komorą nabojową i przemieszcza się z pistoletem do stanowiska drugiego. Ładuje  

do pistoletu pierwszy  magazynek (lufa podczas przemieszczania i ładowania musi 

być skierowana w stronę kulochwytu) i ostrzeliwuje cele.  

 

Po opróżnieniu magazynka zostawia go na stoliku i przemieszcza się do stanowiska 

trzeciego, ładuje kolejny magazynek (lufa podczas przemieszczania i ładowania musi 

być skierowana w stronę kulochwytu)  i kontynuuje ostrzeliwanie wyznaczonych 

celów. Po opróżnieniu drugiego magazynka odkłada w wyznaczonym miejscu 

pistolet. 
 

Punktacja: Cele pistoletowe 1-10 punktów (tarcza: TS-4 (tarcza do konkurencji.: 

(Pdw/50m, Psp/25 m) i tarcza TS-9 tzw. „FRANCUZ”), dla strzelby przewrócony cel 

przeznaczony do ostrzelania: 10 punktów; cel do ostrzelania nie przewrócony bądź 

przewrócony cel "nie strzelać": -10 punktów. Odłożenie strzelby z zamkniętą komorą 

nabojową: - 5 punktów. Pprzemieszczanie się pomiędzy drugim a trzecim 

stanowiskiem z pistoletem z zamkniętym zamkiem: - 5 punktów. Wynikiem 

zawodów jest factor, czyli suma uzyskanych punktów podzielona przez czas 

przebiegu w sekundach.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Organizator zapewnia typową broń, amunicję i cele jak w innych zawodach 

    organizowanych przez Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia" 

      Warszawa Sekcja Strzelecka, patrz strona: 

   https://www.strzelectwo-legia.pl/pl/zawody/zawody-klubowe.html) 

   Organizator nie dopuszcza broni ani amunicji własnej. 

 

4. Uczestnictwo: zawody są zamknięte, wyłącznie dla zgłoszonych członków 

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa.  

 

5. Klasyfikacja:  

a) indywidualna: w każdej z rozgrywanych konkurencji: Ppn10, Psp10, Pcz10, 

Ksp10, Pczdyn10-S5. 

b) zespołowa: suma wyników dwóch najlepszych zawodników zwanych 

drużyną, spośród zawodników delegowanych przez Okręgowe Izby 

Inżynierów Budownictwa w każdej z rozgrywanych konkurencji: Ppn10, 

Psp10, Pcz10, Ksp10, S5-Pczdyn2x5. 

c) generalna: jako suma zdobytych punktów za zajęte miejsce przez drużyny 

 każdej Izby wg jednolitej punktacji za każdą konkurencję:  

(I-miejsce = 3pkt, II-miejsce =2 pkt, III-miejsce = 1 pkt, IV-miejsce i dalej  

= 0 pkt) x 5 konkurencji = (sumy pkt-ów poszczególnych Izb). 

Główną klasyfikacją jest klasyfikacja generalna o I miejsce w Zawodach. 

 

6. Nagrody:  

a) w klasyfikacji generalnej: puchary (za 3 pierwsze miejsca) i dyplomy  

    dla każdej z Okręgowych Izb Inżynierów z  podaniem zajętego miejsca. 
 

    puchar główny przechodni – „Nagroda Główna” dla najlepszej OIIB  

                       w klasyfikacji generalnej, do przekazania najlepszej Izbie 

                       na następnych Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie 

                       Sportowym Inżynierów Budownictwa. Trzykrotny z rzędu 

                       zwycięzca odbiera puchar na własność, funduje nowy puchar.  
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puchary za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej  

                  na własność danej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 dyplomy – dla każdej z Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. 

 

b) w klasyfikacji zespołowej: statuetki i dyplomy za pierwsze 3 miejsca  

                w każdej z konkurencji na własność właściwej OIIB; 

 

c) w klasyfikacji indywidualnej: medale i dyplomy dla trzech najlepszych 

zawodników w każdej z konkurencji na własność zawodnika z tytułem  

na dyplomie: „Mistrz Polski w Strzelectwie Sportowym Inżynierów 

Budownictwa (w danej konkurencji) w roku 2022” 

7. Zgłoszenia: wg zgłoszeń Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. 

Koszty uczestnictwa: 

- zawodnicy ponoszą koszty dojazdu na zawody i wyjazd techniczny 

  oraz noclegu.  

  

8. W ramach startowego organizator zapewnia: strzelnicę, broń, amunicję, tarcze, 

obsadę sędziowską zawodów, puchary/statuetki, dyplomy i inne środki 

niezbędne do przeprowadzenia zawodów.  

 

9. Startowe:  

Startowe pokrywa organizator Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa: 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B, wyłącznie  

dla zgłoszonych i wpisanych na listę uczestników Zawodów. 

 

10. Oświadczenie startującego:  

   Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 

zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu 

organizacji zawodów strzeleckich i rejestracji ich przebiegu, w celu budowania 

pozytywnego wizerunku Mazowieckiej Okręgowej  Izby Inżynierów 

Budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach. Startujący wyraża 

również zgodę na publikację swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach 

wykonanych w trakcie zawodów w celu publikacji w Inżynierze Mazowsza  

i na stronie www.maz.piib.org.pl.  

   Wymienione zgody startujący poświadcza podpisem na metryczce.  

   Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333) art. 81 ust. 1 zawodnik wyraża 

zgodę na rozpowszechnianie przez Centralny Wojskowy Klub Sportowy 

LEGIA Warszawa, Sekcja Strzelecka jego wizerunku do realizacji celów 

związanych z jego statutową działalnością w tym działań promocyjnych  

i reklamowych wynikających z organizacji zawodów strzeleckich,  

co poświadcza podpisem na metryczce.  

    

http://www.maz.piib.org.pl/
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   Startujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem zawodów 

przez złożenie podpisu na metryczce. 

 

11. Protesty i reklamacje: Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin  

lub innych decyzji sędziego stanowiskowego należy składać bezzwłocznie  

do Sędziego Głównego Zawodów, lecz nie później niż w ciągu 10’  

od zaistnienia faktu. Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego 

Zawodów w ciągu 10’. Reklamacji i odwołań od decyzji Sędziego Głównego 

Zawodów nie przewiduje się. 

 

12. Postanowienia końcowe: Zawody prowadzi komisja sędziowska powołana 

przez  Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia" Warszawa Sekcja 

Strzelecka.  

 

Ryszard Rak 

 

                    Sędzia PZSS  

 

 

 

(*) – tarcze do konkurencji wg: https://www.pzss.org.pl/pzss/charakterystyka 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów   

    Budownictwa 

2) Kontakt w sprawie danych osobowych: daneosobowe@maz.piib.org.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji  zawodów strzeleckich  

     i rejestracji ich przebiegu, dane wizerunkowe w celu budowania pozytywnego wizerunku 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przestrzeni publicznej i w mediach.  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą po zawodach w celu udokumentowania 

     wyników sportowych. Dane wizerunkowe przechowywane są do czasu zgłoszenia żądania  

     usunięcia. 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być współorganizatorzy, współuczestnicy  

    lub  instytucja reprezentująca współuczestników zawodów. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu    

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolny 

momencie  

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach, w zakresie wizerunkowym 

    jest dobrowolne poprzez udział w zdjęciach. 

 

„III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym”  

                                                                                                        Warszawa dn.29.09.2022 r. 

https://www.pzss.org.pl/pzss/charakterystyka
mailto:daneosobowe@maz.piib.org.pl

