
 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI  

w Strzelectwie Laserowym Niewidomych i Słabowidzących  

 

 

I. Organizator: 

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”. Współorganizatorem może być Klub zrzeszony w ZKF „OLIMP”.  

 

II. Uczestnicy: 

Prawo uczestniczenia w zawodach mają zawodnicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku zrzeszeni w Klubach będących członkami ZKF „OLIMP”. 

 

III. Sposób przeprowadzenia zawodów: 

1. Zawody przeprowadzane są dla zawodników z całej Polski. 

2. Zawody odbywają  się w trzech konkurencjach:  

 Karabin, pistolet i dwubój z zastosowaniem celownika laserowego i symulatora komputerowego: 

 Karabinie  z odległości  10 m 

 Pistolet  z odległości  8 m 

 dwubój strzelecki  (stanowiący sumę punktów uzyskanych przez danego zawodnika z karabinu i 

pistoletu.  

3. Kolejność startu ustala się drogą losowania. Dopuszcza się ustalenia innego doboru startu. O sposobie 

ustalania kolejności startów decyduje koordynator zawodów mając na uwadze sprawne i bezpieczne 

przeprowadzeniem MP. Zawody rozgrywane są w dwóch odrębnych pomieszczeniach. Sygnał 

dźwiękowy odtwarzany jest z głośników. Gdy w  sali  odbywają się zawody na  dwóch stanowiskach, 

zawodnicy używają słuchawek w których dźwięk w zależności od  stopnia zbliżania się plamki 

laserowej do centrum tarczy pozwala określić położenie plamki laserowej na tarczy. Wszyscy 

zawodnicy wykonują strzelanie w plastronach okulistycznych bądź opaskach tzw. „śpiochach” oraz 

goglach dostarczonych przez organizatora. Możliwe jest użycie własnych gogli i opasek po uprzednim 

dopuszczeniu ich przez sędziego zawodów podczas odprawy technicznej.  Plastrony i opaski zakłada 

sędzia zawodów zawodnikowi na stanowisku oczekiwania. Zawodnik zobowiązany jest nie zdejmować 

plastronu i opasek do czasu zakończenia konkurencji. W przypadku konieczności odklejenia bądź 

ściągnięcia opaski sędzia przed kolejną serią strzelań dokonuje ponownego naklejenia plastronu lub 

założenia opaski. Sędzia Główny ma prawo zezwolić na start zawodnika bez słuchawek o ile zawodnik 

posługuje się aparatem słuchowym lub ma przeciwwskazania lekarskie do odbioru dźwięku poprzez 

słuchawki. W takiej sytuacji zawodnik startuje indywidualnie przy użyciu nasłuchu poprzez głośniki. 

Dopuszczalna jest zmiana głośności dźwięku dla każdego zawodnika przed swoją serią strzelań. 

4. Zwycięzcy pierwszych miejsc w każdej z konkurencji otrzymują  medale  a w  

dwu boju dodatkowo puchary. 

 

IV. Organizacja zawodów: 

zakwalifikowani do MP w Strzelectwie Laserowym startują w dwóch konkurencjach (karabin i pistolet ). 

Dodatkowo na MP wprowadza się trzecią konkurencję dwubój strzelecki.  

O kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów uzyskanych z pistoletu  i karabinu. Zwycięzcy dwuboju 

otrzymują komplet medali i pucharów  jak w pozostałych konkurencjach. 

 

V. Zasady przeprowadzania zawodów: 



 zawody  przeprowadzane są na sprzęcie dostarczonym przez organizatora 

 na zawodach powinien być obserwator z ramienia komisji strzeleckiej 

 strzelanie zarówno z karabinu jak i pistoletu odbywa się w postawie stojącej 

 w pomieszczeniu przeznaczonym do strzelania (strzelnicy) wyodrębnia się dwa stanowiska: 

a. stanowisko strzeleckie, na którym znajduje się strzelający, 

b. stanowisko wyczekiwania, na którym znajduje się czterech kolejnych strzelających 

(koordynator ze względów organizacyjnych może wprowadzić inną liczebność grup 

startowych). 

 wymiana całej grupy następuje po odbyciu przez nich strzelania (to znaczy po odbyciu kolejno 3 serii 

przez każdego zawodnika). Osoby na stanowisku wyczekiwania muszą zachować ciszę. Za 

niewłaściwe zachowanie się sędzia może ukarać: ostrzeżeniem, eliminacją jednego strzału z serii, aż do 

wykluczenia z zawodów.  

 sędzia wyklucza zawodnika z zawodów  za opuszczenie stanowiska strzeleckiego w czasie strzelania, 

odsłonięcie oczu w czasie wykonywania serii strzałów przez zawodnika i  mimo ostrzeżenia 

wykonywanie  strzelania niezgodnego z regulaminem. 

 stanowisko strzeleckie ogranicza linia umieszczona w odległości 10 m od tarczy –  karabin i 8 m – 

pistolet. Dopuszcza się umieszczenie na tej linii odwróconej ławeczki gimnastycznej, bądź listwy 

umocowanej do podłoża. W żadnym wypadku nie może to być stół, bądź stojak. Kufer z tarczą musi 

być umieszczony na stojaku lub stole tak aby górna krawędź tarczy znajdowała się na wysokości od 

145 do 155 cm od poziomu podłogi. 

 w przypadku rozgrywania zawodów wielostanowiskowych odległość między stanowiskami nie 

powinna być mniejsza niż 3 m Promień tarczy przy strzelaniu z karabinu i pistoletu wynosi 12 cm. Na 

stanowisko strzeleckie wprowadza zawodnika sędzia, na stanowisku oczekiwania nakłada 

zawodnikowi plastron lub opaskę natomiast przy stoliku sędziowskim gogle oraz  wręcza się mu 

przygotowany karabin bądź pistolet. 

 sędzia lub asystent sędziego, po ustawieniu zawodnika, wydaje mu komendy głosem lub za pomocą 

mikrofonu naprowadzając plamkę laserową na tarczę (jest to tylko jednorazowe   naprowadzenie w 

danym strzale). Jeżeli zawodnik po oddaniu strzału znajduje się na tarczy (słyszy dźwięk z  komputera) 

sędzia milczy nawet gdy zawodnik w tej próbie wypadnie z pola tarczy symulatora. 

 zawodnik oddaje 30 strzałów podzielonych na 3 serie. Zawodnik przed każdą serią  ma prawo do 

oddania 3 strzałów próbnych. 

 limit czasu na wykonanie 1 strzału ograniczony jest do 30 sekund. Pomiar celności strzału 

odczytywany jest z programu komputerowego z dokładnością do 1/10 części punktu. 

 awarię sprzętu w czasie serii zawodnik sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. 

 jeżeli sędzia zawodów stwierdzi, że sprzęt jest niesprawny organizator zobowiązany jest do 

dostarczenia nowego sprzętu w celu dokończenia serii. 

  zawodnik ma prawo do ponownych 3 strzałów próbnych 

 zawodnik jest zobowiązany do kontynuowania strzelania zgodnie z zapowiedziami programu 

komputerowego  i poleceniami sędziego. 

 na zawodach rangi Mistrzostw Polski  sędzią  lub asystentem sędziego nie może być zawodnik 

uczestniczący w zawodach. 

 

VI. Postawy strzeleckie: 

a. strzelanie odbywa się w postawie stojącej swobodnej, 

b. zawodnik może dotykać czubkiem bądź bokiem buta linii ograniczającej lub ławeczki, 



c. karabin zawodnik trzyma oburącz, kolba przyłożona do prawego lub lewego ramienia (barku) tak, że jej 

górna krawędź wystaje nieznacznie ponad bark. Lewy lub prawy łokieć strzelającego może być oparty 

o jego bok bądź brzuch. Niedopuszczalne jest trzymanie karabinu pod pachą lub opieranie jej w innym 

miejscu, natomiast dopuszcza się dotykanie kolby do policzka. 

d. pistolet zawodnik trzyma w jednej swobodnie wyprostowanej ręce (swobodnie wyprostowana oznacza 

linię prostą na odcinku ramie zawodnika tarcza strzelecka), w postawie strzeleckiej frontalnej lub 

bocznej, 

e. niedozwolone jest korzystanie z pasków, podpórek i innych urządzeń oraz strojów ułatwiających 

celowanie, 

f. w czasie strzelania obowiązuje zawodnika strój i obuwie sportowe. 

 

Zawodnik ma prawo wnieść do Sędziego Głównego protest nie później jak do 0.5 godziny od zakończenia 

konkurencji wpłacając równocześnie 100 zł. kaucji Koordynatorowi. Kaucja w przypadku uznania protestu 

zwracana jest zawodnikowi a w przypadku nieuznania wpłacana jest na konto ZKF „OLIMP”. Protest rozpatruje 

Komisja w składzie Przewodniczący – Sędzia Główny, koordynator i obserwator – członek Komisji Strzeleckiej 

o ile uczestniczy w zawodach. Protest rozpatrywany jest nie później jak przed oficjalnym zakończeniu 

zawodów. O sposobie załatwienia protestu zawodnik powiadamiany jest przez przewodniczącego Komisji. Na 

życzenie zawodnika decyzja może być pisemna podpisana przez Komisję odwoławczą.  

 

Wyniki uzyskane  w Mistrzostwach Polski są wliczane do indywidualnych rankingów poszczególnych 

zawodników za dany rok. Do rankingu wliczone są 2 najlepsze wyniki uzyskane przez zawodnika na 

następujących zawodach strzeleckich ogólnopolskich: Indywidualne MP , Drużynowe MP i Puchar Polski.  

 

Sędzia na stanowisku strzeleckim zobowiązany jest do wypełnienia karty startu zawodnika z wynikiem 

uzyskanym przez wykonującego strzelanie i po zakończeniu strzelania przez 5 zawodników. Sędzia Główny 

umieszcza bieżące wyniki na tablicy w sali gdzie oczekują pozostali zawodnicy. 

 

Przed odprawą techniczną zawodów  koordynator zobowiązany jest do przeprowadzenia narady z sędziami w 

obecności obserwatora z ramienia komisji strzeleckiej w celu ustalenia jednolitej interpretacji  regulaminu. 

 

W związku z wprowadzeniem rankingu sędzia główny zawodów każdej z  w/w 3 imprez zobowiązany jest do 

dokładnego i trwałego na czas zawodów oznakowania stanowiska strzeleckiego, odległości i wysokości 

ustawienia górnej krawędzi tarczy oraz  promienia tarczy. 

 

Koordynator w zależności od potrzeb jest upoważniony do rozstrzygania wszystkich spraw organizacyjnych 

zawodów nie objętych Regulaminem.   

 

                                                                                                                                      

Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu  ZKF „OLIMP”  z dnia 30.09.2020 r. na mocy uchwały nr 2/09/2020 

 

 

 

Za Zarząd Prezes  

Adam Dzitkowski 

 


