
Regulamin Zawodów Korespondencyjnych
Stowarzyszenia KS Amator

1. Cel zawodów: umożliwienie regularnego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym szerokiemu 
kręgowi strzelców w całym kraju, popularyzacja sportu strzeleckiego, ogólnopolska integracja strzelców 
sportowych.

2. Uczestnicy zawodów: brać udział może każda osoba zainteresowana uprawianiem sportu strzeleckiego,
także osoby nieposiadające pozwolenia na broń, patentu strzeleckiego lub licencji PZSS. 
W zawodach można używać każdej legalnie posiadanej lub udostępnionej broni palnej lub 
pneumatycznej, także broni innych zawodników lub podmiotów.  Dozwolone są starty osób 
niepełnoletnich, odstrzelone zgodnie z regulaminem strzelnicy.

3. Organizator zawodów: Stowarzyszenie KS Amator z siedzibą ul. Fryzjerska 29, 51-180 Wrocław.

4. Termin i miejsce: zawody odbywają się w cyklach miesięcznych. Zawodnik w danym miesiącu strzela
na dowolnie wybranej przez siebie strzelnicy, z zachowaniem jej regulaminu i przepisów korzystania z 
obiektu (np wpis do książki rejestru pobytu). 
Zawodnicy mogą startować w dowolnej ilości i rodzaju konkurencji, zapisując za każdym razem wynik i 
dzień startu. 
Przed upływem kalendarzowego miesiąca notuje swoje wyniki, a także dzień startu, w systemie 
informatycznym dostępnym na specjalnie przygotowanej stronie Stowarzyszenia: 
https://braterstwo.eu/zawody/.
Komunikat klasyfikacyjny jest przygotowany po zakończeniu miesiąca i publikowany. W komunikacie 
używany jest pseudonim wybrany przez każdego ze strzelców w ramach jego konta w KS Amator. 
Jednocześnie generowany jest także indywidualny protokół, zawierający pełne dane zawodnika, jego 
wszystkie starty i punktację.

5. Konkurencje podstawowe: 
Kcp50m5: Karabin czarnoprochowy, 50m, 5 strzałów, tarcza TS/2 
Kcz25m10: Karabin centralnego zapłonu, 25m, 10 strzałów stojąc, tarcza TS/2 
Kcz50m10L: Karabin centralnego zapłonu, 50m, 10 strzałów leżąc 
Kcz50m20L: Karabin centralnego zapłonu, 50m, 20 strzałów leżąc 
Kpn10: Karabin pneumatyczny, 10m, 10 strzałów stojąc 
Ksp25m10: Karabin sportowy, 25m, 10 strzałów stojąc, tarcza TS/2 
Ksp50m10L: Karabin sportowy, 50m, 10 strzałów leżąc 
Ksp50m20L: Karabin sportowy, 50m, 20 strzałów leżąc 
Pcp25m5: Pistolet czarnoprochowy, 25m, 5 strzałów stojąc
Pcz10: Pistolet centralnego zapłonu, 25m, 10 strzałów stojąc 
Pcz20: Pistolet centralnego zapłonu, 25m, 20 strzałów stojąc 
Ppn10: Pistolet pneumatyczny, 10m, 10 strzałów stojąc 
Psp10: Pistolet sportowy, 25m, 10 strzałów stojąc 
Psp20: Pistolet sportowy, 25m, 20 strzałów stojąc 
Strzelba5: Strzelba gładkolufowa, 25m, 5 strzałów stojąc, breneka, tarcza TS/2 

6. Konkurencje dodatkowe: poza ww. mogą być organizowane także inne konkurencje, dostępne w 
systemie informatycznym KS Amator. Na prośbę zawodników lista dodatkowych konkurencji może być 
rozszerzona. 

7. Jeśli regulamin strzelnicy dopuszcza inny sposób noszenia broni podczas zawodów (rozdział 2, pkt 1 
wzorcowego regulaminu strzelnic), prowadzący strzelanie, podczas rozgrywania zawodów 
korespondencyjnych, może na terenie strzelnicy poruszać się z bronią załadowaną. Prowadzący strzelanie 
może także zezwolić innym osobom na poruszanie się po strzelnicy z bronią załadowaną, przy 
zachowaniu niezbędnych środków ostrożności.

https://braterstwo.eu/zawody/

