
„I Regimentowe Zawody Strzeleckie 

z broni historycznej”  

w 100-lecie SZARŻY POD ROKITN Ą 

  

Są to pierwsze zawody strzeleckie organizowane przez Stowarzyszenie Tradycyjny Oddział 
C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi – Twierdza 
Kraków, dlatego w celu ich przygotowania nawiązaliśmy współpracę z Klubem Strzeleckim 
Srebrny Kur. Naszym bezpośrednim wsparciem jest sędzia Józef Wilmowski, który będzie 
czuwał nad przygotowaniem zawodów.  

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę słynnej szarży 2-go Pułku Ułanów Legionów Polskich 
pod Rokitną. Chcielibyśmy uczcić ten fakt w niecodzienny sposób. W ramach obchodów 
postanowiliśmy zorganizować zawody strzeleckie, na które serdecznie Państwa zapraszamy. 
Ponieważ chcieliśmy aby miały one historyczny charakter zaproponowaliśmy kilka 
niecodziennych konkurencji, które, mamy nadzieję, przypadną Państwu do gustu. Dwie 
konkurencje rozegrane zostaną z broni jaką przed stu laty nasi dziadowie i pradziadowie 
walczyli o niepodległość Polski. Mamy nadzieję, że zawody te wejdą już na stałe do 
kalendarza Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a z czasem zyskają charakter 
zawodów ogólnopolskich, a może i międzynarodowych.  

W ramach zawodów została przygotowana część przeznaczona dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, które w ramach zawodów wezmą udział w strzelaniu o furażerkę kpt. 
Dunin-Wąsowicza - dowódcy szarży pod Rokitną. Strzelania będą miały charakter zespołowy 
- drużyn pięcioosobowych, z których trzy najlepsze otrzymają medale (złote, srebrne i 
brązowe), a najlepszemu strzelcowi przypadnie tytułowa furażerka. Szczegóły w zakładce 
"Zawody dla Młodzieży" 

 REGULAMIN ZAWODÓW:  

 CEL ZAWODÓW:  

Celem zawodów jest popularyzowanie strzelań z karabinów i pistoletów historycznych 
używanych niegdyś przez różne armie europejskie z przyrządami klasycznymi 
/mechanicznymi/, wymiana wiedzy na temat broni, technik strzelania, 
podnoszenie umiejętności strzeleckich, integracja szeroko rozumianego środowiska 
strzeleckiego – służb mundurowych , myśliwych, strzelców sportowych i osób interesujących 
się bronią a jej jeszcze nieposiadających. Rywalizacja w czasie zawodów pozwoli wyłonić 
najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach oraz klasach. 

 ORGANIZATOR ZAWODÓW:  
  

Tradycyjny Oddział C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi 
– Twierdza Kraków  

we współpracy z  

Klubem Strzeleckim SREBRNY KUR /Lic. PZSS -149/2013/ przy Tow. Strzeleckim 
BRACTWO KURKOWE zał. w roku 1257 w Krakowie, który będzie czuwał nad  
prawidłowością  zawodów.  



TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :  
Kraków, Strzelnica Pasternik 
Sobota, 13.06.2015 r.,  w godzinach 8.00 – 17.00,  

rejestracja i wydanie kart startowych do 8.45,  rozpoczęcie zawodów 9.00,  

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: po zakończeniu poszczególnych konkurencji, 
uroczyste wręczenie Grand Prix godz. 17.00 

Szczegółowe informacje o czasie  rozgrywania poszczególnych konkurencji zostaną podane 
na 14 dni przed zawodami. 

 KLASY SPRZĘTOWE / KONKURENCJE:  
 

 A. Dla członków klubów strzeleckich lub posiadających licencje/pozwolenie na broń  – 
strzelania punktowane do licencji oraz dla osób niezrzeszonych biorących  udział 
wyłącznie w konkurencjach czarnoprochowych. 

100 m 

1a. karabin centralnego zapłonu Mannlicher Wz. 1895  kalibru 8 mm ( przyrządy celownicze 
otwarte)  – strzelanie bojowe kombinowane z pozycji: 

- leżąc, tarcza typ 3 

- klęcząc, tarcza typ 4 

- stojąc, tarcza typ 5 

1b. dowolny karabin centralnego zapłonu kalibru do 8 mm model do 1945 r.  – strzelanie 
bojowe kombinowane z pozycji: 

- leżąc, tarcza typ 3 

- klęcząc, tarcza typ 4 

- stojąc, tarcza typ 5 

1c. dowolny kapiszonowy karabin czarnoprochowy – strzelanie kombinowane z pozycji: 

- klęcząc, tarcza typ 4 

- stojąc, tarcza typ 5 

1d. dowolny karabin centralnego zapłonu kalibru do 8 mm  o charakterze wojskowym z 
otwartymi /mechanicznymi/ przyrządami celowniczymi – strzelanie bojowe kombinowane z 
pozycji: 

- leżąc, tarcza typ 6 

- klęcząc, tarcza typ 6 

- stojąc, tarcza typ 6 



25 m 

2a. pistolet centralnego zapłonu kalibru 8 - 9 mm (do wyboru Star Mod.B i Vis Wz. 1935) – 
strzelanie bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej, tarcza typ 2 

2b. dowolny pistolet centralnego zapłonu kalibru 8 - 9 mm , model do 1945 roku – strzelanie 
bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej, tarcza typ 2 

2c. dowolny kapiszonowy pistolet czarnoprochowy – strzelanie bojowe z pozycji stojącej 
jednoręcznej, tarcza typ 2  

2d. dowolny pistolet centralnego zapłonu o charakterze wojskowym kalibru 8 - 9 mm – 
strzelanie bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej, tarcza typ 7 

15 m 

3a. pistolet centralnego zapłonu kalibru 7 - 8 mm (do wyboru FN Wz. 1900 i Colt Wz. 1903) 
– strzelanie bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej, tarcza typ 1 

3b. dowolny pistolet centralnego zapłonu kalibru 7 - 8 mm , model do 1945 roku – strzelanie 
bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej, tarcza typ 1  

3c. dowolny kapiszonowy pistolet czarnoprochowy – strzelanie bojowe z pozycji stojącej 
jednoręcznej, tarcza typ 1.  

3d. dowolny pistolet centralnego zapłonu o charakterze wojskowym kalibru 7 - 8 mm, – 
strzelanie bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej, tarcza typ 7 

  

  B. Dla osób niezrzeszonych w klubach i nieposiadających broni w wieku powyżej 18 lat 

  

100 m 

B1. karabin centralnego zapłonu Mannlicher Wz. 1895  kalibru 8 mm ( przyrządy celownicze 
otwarte)  – strzelanie bojowe kombinowane z pozycji: 

- leżąc, tarcza typ 3 

- klęcząc, tarcza typ 4 

- stojąc, tarcza typ 5 

25 m 

B2. pistolet centralnego zapłonu kalibru 8 - 9 mm (do wyboru Star Mod.B i Vis Wz. 1935) – 
strzelanie bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej lub dwuręcznej, tarcza typ 2 

15 m 

B3. pistolet centralnego zapłonu kalibru 7 - 8 mm (do wyboru FN Wz. 1900 i Colt Wz. 1903) 
– strzelanie bojowe z pozycji stojącej jednoręcznej lub dwuręcznej, tarcza typ 1 



  

KONKURENCJA SPECJALNA O GRAND PRIX:  

W tej konkurencji udział mogą brać wyłącznie uczestnicy z kategorii A, którzy uprzednio 
strzelili konkurencje: 1a i 2a lub 1a i 3a oraz uczestnicy z kategorii B, którzy uprzednio 
strzelili konkurencje: B1 i B2 lub B1 i B3 

W konkurencji Grand Prix zawodnicy strzelają z karabinu centralnego zapłonu Mannlicher 
Wz. 1895  kalibru 8 mm z założonym bagnetem ( przyrządy celownicze otwarte)  – strzelanie 
bojowe z pozycji leżąc, tarcza typ 3 

  

TARCZE:   

według austriacko-węgierskiej instrukcji strzeleckiej z 1906 r.  
typ 1. figura leżąca zakryta (o wymiarach 50x36 cm); pola eliptyczne od 10 do 4, 

pole „10” o wymiarze 15x10 mm, pola „9-4” białe o szerokości 10 mm 

typ 2. figura leżąca (o wymiarach 50x50 cm); pola eliptyczne od 10 do 4,  

pole „10” o wymiarze 20x15 mm, pola „9-4” białe o szerokości 15 mm 

typ 3. figura leżąca (o wymiarach 50x50 cm); pola eliptyczne od 10 do 4,  

pole „10” o wymiarze 30x20 mm, pola „9-4” białe o szerokości 15 mm 

typ 4. figura klęcząca (o wymiarach 44x90 cm); pola eliptyczne od 10 do 4,  

pole „10” o wymiarze 30x20 mm, pola „9-4” białe o szerokości 15 mm 

typ 5. figura nadbiegająca (o wymiarach 53x166 cm); pola eliptyczne od 10 do 4, 

pole „10” o wymiarze 30x20 mm, pola „9-4” białe o szerokości 15 mm 
typ 6. Tarcza NT 23P -  figura popiersie 50x50 cm 
typ7. Tarcza NT 23P – figura popiersie mini 19,5x25 cm  

  

OPIS KONKURENCJI:  1a,1b, 1d  i B1 oraz Grand Prix: 
  

- Zawodnik ma wystawione trzy tarcze równocześnie na 100 m 
- Całą konkurencję strzela się z tego samego stanowiska w trzech różnych pozycjach. 
- Na stanowisko zawodnik zabiera ze sobą 18 sztuk amunicji potrzebne w tej konkurencji. 
- Czas przygotowawczy 4 minuty. 
- 3 strzały próbne w czasie 3 minut TYLKO (możliwe do oddania w dowolnej z trzech 
pozycji do dowolnej z trzech tarcz) 

- Po komendzie STOP zawodnicy powstają, strzały próbne są oznaczane w sposób widoczny 
dla zawodnika. 



- Po zajęciu miejsc na komendę sędziego , zawodnik ma 2 minuty na korektę przyrządów. 
- Następnie po komendzie START zawodnik oddaje po 5 strzałów ocenianych do tarcz na 
poszczególnych odległościach w czasie 15 minut. 

- Suma punktów z 3 tarcz daje wynik w tej konkurencji.  

- We wszystkich pozycjach strzeleckich można używać magazynka. 

- Strzelanie w konkurencji 1a i B1 jest realizowane w oparciu o karabin Mannlicher M95 
krótki, przygotowany przez organizatorów zawodów  

- Do strzelania można używać pasa do karabinu 

- W Grand Prix obowiązują zasady jak powyżej tylko do strzelania zawodnik zabiera ze sobą 
8 sztuk amunicji w tym 3 do próby i 5 do oceny, czas strzelania 10 minut. 

- W konkurencji 1a i B1  zawodnicy są zobowiązani do używania okularów strzeleckich. 

  

OPIS KONKURENCJI:  1c: 

- Zawodnik ma wystawione dwie tarcze równocześnie na 100 m 

- Całą konkurencję strzela się z tego samego stanowiska w dwóch różnych pozycjach. 

- Na stanowisko zawodnik zabiera ze sobą 23 sztuki amunicji potrzebne w tej konkurencji. 
- Czas przygotowawczy 4 minuty. 

- 3 strzały próbne w czasie 6 minut TYLKO (możliwe do oddania w dowolnej z dwóch 
pozycji do dowolnej z dwóch tarcz) 

- Po komendzie STOP zawodnicy powstają, strzały próbne są oznaczane w sposób widoczny 
dla zawodnika. 

- Po zajęciu miejsc na komendę sędziego , zawodnik ma 2 minuty na korektę przyrządów. 
- Następnie po komendzie START zawodnik oddaje po 10 strzałów ocenianych do 
konkretnych tarcz z dwóch pozycji w czasie 35 minut. 

- Suma punktów z 2 tarcz daje wynik w tej konkurencji.  

- ładowanie powinno odbywać się w pozycji stojącej. 

 OPIS KONKURENCJI : 2a, 2b, 2c, 2d, 3a,3b, 3c, 3d, B2 i B3 : 
  

Na stanowisko zawodnik zabiera 13 sztuki amunicji potrzebne do konkurencji. 
Czas przygotowawczy 4 minuty. 
3 strzały próbne w czasie 3 minut 
Sędziowie oznaczają strzały próbne . 
Czas na korektę przyrządów 2 minuty. 
10 strzałów ocenianych . 
Czas strzelania 10 minut. 
We wszystkich konkurencjach można używać magazynka (nie dotyczy to pistoletów 
czarnoprochowych). 



 
  

AMUNICJA : 

obowiązuje całkowity zakaz używania amunicji szczególnie niebezpiecznej w tym: 
zapalającej , smugowej , przeciwpancernej lub półpłaszczowej. 

Niewypał należy zgłosić sędziemu, który w uzasadnionych przypadkach doliczy odpowiednią 
ilość czasu dodatkowego danemu zawodnikowi. 

Amunicja w konkurencjach 1a, 1b, oraz B1, B2 i B3 będzie do nabycia na strzelnicy przed 
zawodami. Ceny amunicji zostaną podane po jej zakontraktowaniu, które nastąpi po 
zamknięciu przyjmowania zgłoszeń.  

  

BROŃ:  

We wszystkich konkurencjach powinna mieć określonego właściciela. Z tej samej broni może 
korzystać więcej niż jeden zawodnik - należy o tym poinformować sędziego, Ponadto w  
konkurencji 1a, 2a, 3a, B1, B2 i B3 strzelania będą się odbywać z ustalonych typów broni 
przygotowanej w tym celu przez organizatora zawodów.  

Broni nie można zmieniać w czasie konkurencji. 

Niesprawność broni podczas konkurencji, należy zgłosić sędziemu, który podejmie 
odpowiednią decyzję . 

 
PROCEDURA STRZELANIA:  

Zawodnicy za zgodą sędziego zajmują stanowiska i dopiero po jego komendzie mogą wyjąć 
broń z futerałów lub pokrowców, w których na terenie strzelnicy musi być przenoszona, 
dopuszcza się przenoszenie broni długiej bez futerałów jednak rozładowanej z otwartym 
zamkiem i lufą do góry. 

Na komendę '' ŁADUJ '' ładują magazynki i podpinają do broni. 

Po komendzie '' START '' rozpoczynają strzelanie. 

Po komendzie ''STOP – ROZŁADUJ '' rozładowują broń , umożliwiają sędziemu kontrolę 
broni. 
Broń rozładowana, obowiązkowo powinna mieć w komorze nabojowej wskaźnik 
bezpieczeństwa / tzw. flagę /. 

Każdy strzał przed komendą ''ŁADUJ'' i po komendzie ''STOP'' skutkuje dyskwalifikacją 
Po skończonej konkurencji, tylko po sprawdzeniu i za zgodą sędziego zawodnik może 
schować broń do futerału i opuścić stanowisko. 

Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej do 
tego strefie bezpieczeństwa. 

Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej , ćwiczebnej oraz atrap amunicji 
W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje Sędzia Główny zawodów 



  

KLASYFIKACJA:  

Indywidualna 

  

NAGRODY:  w konkurencjach 1a,2a i 3a oraz w konkurencjach grupy B : 

Miejsca I – III – medal i dyplom 

Miejsca IV-VI - dyplom 

Nagroda za najwyższą sumę punktów w trzech konkurencjach (karabin, pistolet do 9 mm i 
pistolet do 8 mm) – Szabla Wz 1917 

  

NAGRODY:  w pozostałych konkurencjach grupy A z wyłączeniem 1d, 2d i 3d 

Miejsca I – III – medal i dyplom 

Miejsca IV-VI - dyplom 

  

NAGRODY:  w konkurencjach 1d, 2d i 3d 

Miejsca I – III – medal i dyplom 

Miejsca IV-VI - dyplom 

  

NAGRODA Grand Prix: – replika czapki 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich 

 KOSZTY UCZESTNICTWA:  

Opłaty startowe: 

- 220 zł za jedną konkurencję 1a lub B1 (opłata zawiera koszt wypożyczenia broni i amunicję) 

- 130 zł za jedną konkurencję  2a, 3a, B2  lub B3 (opłata zawiera koszt wypożyczenia broni i 
amunicję) 

- 105  zł za konkurencję 1b  

- 100 zł za jedną konkurencję 1c 

- 120 zł za konkurencję Grand Prix 

- 60 zł za jedną konkurencje 2b,2c, 3b lub 3c 

- 50 zł za jedną konkurencje (1d, 2d lub 3d) 



Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia we wszystkich konkurencjach z wyłączeniem 
1d,2d i 3d jest wniesienie opłaty startowej przelewem na konto organizatora do dnia 10 
maja 2015 roku! 

Zgłoszenia i opłaty do konkurencji 1d, 2d i 3d będą przyjmowane w dniu zawodów od 
godziny 8.00 w biurze zawodów. 

  

Dane do wpłaty: 

Tradycyjny Oddział C. i K. Reg. Art. Fort. No. 2 

60 1140 2017 0000 4802 1017 9523 

  

W tytule przelewu:  nazwisko i imię z dopiskiem : 

'' Opłata startowa za I Regimentowe Zawody Strzeleckie”  

Zawodnikom nieobecnym na zawodach, startowe nie będzie zwracane. 

Zwrot opłaty startowej nastąpi w przypadku odwołania danej konkurencji, za którą startowe 
było uprzednio wniesione przez zawodnika. 

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i odesłanie formularza znajdującego się na stronie 
internetowej Zawodów: www.artyleria.org/zs.html  

Wypełnienie formularza i odesłanie go do Organizatora oznacza zapoznanie się z 
Regulaminem Zawodów i jego akceptację oraz zgodę na przetwarzanie przekazanych danych 
osobowych zgodnie z art. 32 ust.z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz.U z 2002 r. nr101, poz 926, z póź. zm.) w celach organizacyjnych  I 
REGIMENTOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH Z BRONI HISTORYCZNEJ.  

  

SPRAWY RÓŻNE: 

Informacje na temat zawodów będą sukcesywnie uaktualniane na stronie: 

www.artyleria.org/zs.html 

Lista startowa będzie układana w kolejności zgłoszeń.  

Zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt.  

Zawodnicy będą mogli skorzystać z nieodpłatnego poczęstunku przygotowanego dla 
uczestników zawodów. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkurencji, o ile dzień po zakończeniu 
przyjmowania zgłoszeń w danej konkurencji liczba uczestników będzie mniejsza niż 5.  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy dobro zawodów będzie tego 
wymagało.  


