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Solec Kujawski 9 KWIECIEO 2022 r. 



STRZELECKIE GRAND PRIX 2022 

Organizator: Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK przy 

pomocy Biura Zarządu. 

Organizacje wspierające: Stowarzyszenie GODAWIANIE,  

Bractwo Kurkowe Solec Kujawski, Klub Strzelecki LOK LEŚNI,  

LOK BKS Bydgoszcz, LOK WATAHA Osielsko. 

 

- Sędzia Główny Zawodów – Grzegorz Kruk sędzia kl. I PZSS  

- Obserwator K-P ZSS – Tadeusz Mróz sędzia kl. P PZSS  

- Sędzia stanowiskowy pistolet – Andrzej Bratkowski, Tadeusz Wiśniewski 

sędzia kl. II PZSS 

- Sędzia stanowiskowy – Mirosław Niedźwiecki, Leszek Pisarek  

- Sędzia obliczeniowy – OlenaSakivska 

- Sprawy organizacyjne i techniczne – Robert Wojciechowski udziela wszelkich 

informacji dotyczących GRAND PRIX 2022,kontakt tel. 603 303 346 

 

 Zawody strzeleckie Grand Prix rozegrane zostaną podczas czterech 

turniejów na obiektach: strzelnicy garnizonowej w Bydgoszczy, strzelnicy 

Bractwa Kurkowego w Solcu Kujawskim, strzelnicy Stowarzyszenia Godawianie 

w Godawach. 

Celem turnieju jest rozpowszechnianie strzelectwa sportowego  

i rekreacyjnego, integracja środowisk strzeleckich, nawiązywanie współpracy  

z innymi klubami i organizacjami strzeleckimi, wyrównanie szans poprzez 

organizację zawodów z różnych kategorii broni, wyłonienie najbardziej 

wszechstronnych strzelców. 

 

Wszystkie zawody z cyklu GRAND PRIX 2022 wpisane są do kalendarza PZSS. 

1. Grand Prix I – 9 kwiecieo 2022 godzina rozpoczęcia 9.30, 

strzelnica  Bractwa Kurkowego w Solcu Kujawskim. 

- Pistolet centralnego zapłonu STANDARD/BOJOWY 

- Karabinek SZTURMOWY 

- Karabinek SPORTOWY 

 



2. Grand Prix II –  4 czerwiec 2022, strzelnica Garnizonowa  

w Bydgoszczy. 

- Pistolet SPORTOWY 

- Pistolet centralnego zapłonu GP 

- Karabin/Karabinek centralnego zapłonu GP 

 

3. Grand Prix III – 27 sierpieo 2022, strzelnica Garnizonowa  

w Bydgoszczy. 

- Pistolet SPORTOWY 

- Pistolet centralnego zapłonu GP 

- Karabin/Karabinek centralnego zapłonu GP 

 

4. Grand Prix IV – 8 październik 2022, strzelnica stowarzyszenia 

GODAWIANIE w Godawach. 

- Pistolet centralnego zapłonu STANDARD/BOJOWY 

- Karabinek SZTURMOWY 

- Karabinek SPORTOWY. 

 

I. KONKURENCJE KARABINOWE – 13 strzałów, 3 próbne 10  ocenianych. 

1. Strzelanie z karabinka SPORTOWEGO do 2 tarcz, 3 strzały próbne 

(lub dowolna ilośd przy własnej amunicji) do jednej tarczy oraz  

10 strzałów ocenianych do drugiej tarczy, czas konkurencji 

ocenianej 15 minut. 

Dystans 50 m, tarcze TS-1, postawa leżąc z podpórki (karabinek 

podparty w jednym punkcie) dopuszczona tylko z karabinków 

dostarczonych przez organizatora. Strzelanie z broni własnej, 

klubowej i użyczonej zgodnie z przepisami ISSF (z wolnej ręki lub 

pasa). Karabinki bocznego zapłonu 22lr z mechanicznymi 

przyrządami celowniczymi, powtarzalne. 

2. Strzelanie z karabinu/karabinka centralnego zapłonu GP. 

Dystans 100 m, tarcza nt23p, postawa leżąc z podpórki/dwójnogu, 

broo podparta w jednym punkcie i na łokciach (zabrania się 

dodatkowego podpierania na dłoniach, poduszkach itp.), 

wyposażona w mechaniczne przyrządy celownicze, kaliber  

do 12 mm. Czas konkurencji ocenianej 10 minut. 

3. Strzelanie z karabinka SZTURMOWEGO zasilanego amunicją 

7,62x39 mm, 5,45x39 mm, 5,56x45 mm. Karabinek centralnego 



zapłonu samopowtarzalny (klony i odpowiedniki AK, AR-15, 

GROT…). 

Dystans 100 m, tarcza NT23p, postawa leżąc  

z podpórki/dwójnogu, broo podparta w jednym punkcie i na 

łokciach (zabrania się dodatkowego podpierania na dłoniach, 

poduszkach itp.), broo wyposażona w mechaniczne przyrządy 

celownicze standardowe szczerbinka i muszka słupkowa w AK, 

przeziernik składany lub stały, muszka słupkowa stała lub 

składana w AR-15 (przyrządy typu wojskowego, nie dopuszcza się 

przezierników i diopterów sportowych oraz  muszek 

montowanych w tunelach, dopuszczone są tylko zamknięte 

osłony muszek typu HK). Czas konkurencji ocenianej 10 minut. 

 

II. KONKURENCJE PISTOLETOWE – 13 strzałów, 3 próbne 10 ocenianych. 

 

1. Strzelanie z pistoletu SPORTOWEGO. 

Dystans 25 m, tarcza TS-2, postawa stojąc (oburącz lub z jednej 

ręki). Pistolety lub rewolwery bocznego zapłonu 22lr. Przyrządy 

celownicze mechaniczne otwarte. Czas konkurencji 15 minut. 

2. Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu STANDARD/BOJOWY. 

Dystans 25 m, tarcza NT23p, postawa stojąc (oburącz lub z jednej 

ręki), pistolety lub rewolwery z lufami o długości do 125 mm 

zasilane nabojami 9x18 mm i 9x19 mm. Przyrządy celownicze 

mechaniczne otwarte. Czas konkurencji ocenianej 10 minut. 

3. Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu GP. 

Dystans 25 m, tarcza TS-2, postawa stojąc (oburącz lub z jednej 

ręki), pistolety lub rewolwery w kalibrze do 12 mm. Przyrządy 

celownicze mechaniczne otwarte. Czas konkurencji ocenianej 10 

minut. 

 

III. KLASYFIKACJE i NAGRODY 

 

Żeby byd sklasyfikowanym w całym Grand Prix należy zaliczyd 

przynajmniej raz każdą z konkurencji czyli uczestniczyd co najmniej  

w dwóch spośród czterech turniejów Grand Prix, na których zostaną 

rozegrane wszystkie konkurencje. 

 



1. Klasyfikacja indywidualna (odbędą się 4 turnieje w roku, podczas 

których dwukrotnie rozegrane zostaną wszystkie konkurencje, 

umożliwi to poprawienie swoich wyników do ogólnej klasyfikacji): 

a) po każdym turnieju z cyklu Grand Prix – pistolet sportowy, 

pistolety  centralnego zapłonu, karabinek sportowy, 

karabiny/karabinki centralnego zapłonu – miejsca I-III medale, 

miejsca I-VI dyplomy i dodatkowe punkty do klasyfikacji ogólnej 

I – 10 pkt, II – 8 pkt, III – 6 pkt, IV – 4 pkt, V – 3 pkt, VI – 2 pkt, 

b) klasyfikacja generalna Grand Prix 2022 – pistolet, 

karabin/karabinek (suma najlepszych wyników  

w konkurencjach) – miejsca I-VI Puchary/Pamiątki i dyplomy. 

 

2. Klasyfikacja drużynowa (skład drużyny do 5 osób, można tworzyd 

więcej niż jeden zespół z tego samego klubu, można tworzyd 

własne teamy ze strzelców z różnych klubów, ale wówczas nie 

można już reprezentowad do kooca turniejów z cyklu Grand Prix 

macierzystej organizacji tylko utworzoną, w trakcie trwania Grand 

Prix 2022 nie można zmieniad „barw” klubowych): 

a) po każdym turnieju z cyklu Grand Prix – Pistolet, 

Karabin/Karabinek (suma 3 najlepszych wyników uzyskanych  

w  konkurencjach, w przypadku 2 konkurencji z karabinu lub 

pistoletu brana pod uwagę będzie najwyższa suma jednego 

strzelca),  - miejsca I – III Puchary, dyplomy i po 3 medale dla 

członków drużyny (zespoły same decydują kto dostanie 

medale), dodatkowe punkty do klasyfikacji ogólnej I – 10 pkt, II 

– 8 pkt, III – 6 pkt, 

b) klasyfikacja generalna Grand Prix 2022 – Pistolet, 

Karabin/Karabinek (suma najlepszych wyników  

w konkurencjach) – miejsca I-VI Puchary/Pamiątki i dyplomy. 

 

IV. UWAGI: Doklasyfikacji generalnej GRAND PRIX będą brane tylko 

najlepsze wyniki drużynowe i indywidualne uzyskane w całym 

sezonie. Terminarz zawodów jest tak zaplanowany, że każda 

konkurencja odbędzie się dwukrotnie w roku, żeby zwiększyd szansę 

poprawienia wyniku oraz pozwolid strzelcom, którym przepadnie 

jeden start liczyd się w klasyfikacji generalnej. 

 



V. Koszty – „startowe” udziału w jednym turnieju wynosi 50 zł/os. za 

wszystkie konkurencje z własnej broni i amunicji. 

Organizator będzie posiadał broo i amunicję, koszt użyczenia broni  

z amunicją lub samej amunicji (13 szt.) to: 

 - 30 zł kbk AK kal. 7,62 x 39 

 - 30zł GLOCK 17 kal. 9 x 19 

 - 10 zł SM2 kal. 22lr 

W przypadku posiadania własnej amunicji, użyczenie samej broni 

jest nieodpłatne. 

 

VI. ZGŁOSZENIA – w dzieo zawodów do godziny 10.30. 

 

Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju  

w Bydgoszczy wspiera Ukrainę walczącą z rosyjskim najeźdźcą, 

dlatego nadal będzie niósł pomoc finansową na ten cel. 

 


