
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

„10 STRZAŁÓW KU CHWALE OJCZYZNY” 

WODZISŁAW ŚLĄSKI, 14 SIERPNIA 2016 

 

I.        ORGANIZATOR 

ZS „STRZELEC” OSW Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

KRS 0000348737 

II.       CZAS I MIEJSCE 

14 sierpnia 2016 roku (niedziela), godzina 10:00 

Strzelnica PTHU „Matuszek” w Wodzisławiu Śląskim – Zawadzie  

(Dojazd od Syryni z kierunku ul. Bukowskiej w ul. Młyńską) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III.       UCZESTNICY 

Zawody skierowane są dla wszystkich osób, zwłaszcza dla osób nie zrzeszonych w 

klubach strzeleckich lub innych stowarzyszeniach o podobnym charakterze.  

IV.       KOSZT UCZESTNICTWA 

Udział w zawodach jest darmowy. 

V.       FINANSOWANIE ZAWODÓW 

Zawody finansowane są ze środków własnych organizatora oraz ze środków 

URZĘDU MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI w ramach realizacji zadania publicznego 

„10 strzałów ku chwale Ojczyzny”. 

VI.        PRZEBIEG KONKURENCJI 

Zawody odbywać będą się przy użyciu karabinku sportowego bocznego zapłonu – 

pozycja leżąca. Każdy z uczestników dysponować będzie 13 nabojami (3 próbne – 



10 ocenianych) Strzelanie odbywać się będzie na dystansie 50m do tarczy FB23P 

lub podobnej. 

VII.       ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez pocztę elektroniczną na adres 

zawody@js2023.pl do dnia 12 sierpnia do godziny 22:00. Zgłoszenie musi 

zawierać imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe: mail, telefon, informację 

czy uczestnik należy do klubu/stowarzyszenia strzeleckiego lub pro obronnego, w 

przypadku osób niepełnoletnich należy podać wiek uczestnika oraz imię i 

nazwisko opiekuna. Po wysłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie 

odbioru zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości 

miejsc. 

VIII. UCZESTNICY NIEPEŁNOLETNI 

Start w zawodach dla osób niepełnoletnich jest dozwolony pod następującymi 

warunkami: 

1. Niepełnoletni uczestnik zgłosi się na zawody tylko i wyłącznie z opiekunem. 

2. W przypadku gdy opiekun nie jest rodzicem uczestnika (opiekunem prawnym), 

uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego). 

IX. DODATKOWE INFORMACJE 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu zawodów w dowolnym 

czasie, a w szczególności co do szczegółów przebiegu samych zawodów lub 

dostępnych kategorii startowych. Wszyscy uczestnicy zawodów na czas ich 

trwania objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW. Wszelkie decyzje sporne, nie 

ujęte w powyższym regulaminie, rozstrzygają organizatorzy zawodów oraz 

przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu. 

X.        HISTORIA ZAWODÓW 

Zawody bezpośrednio nawiązują do historycznych zawodów „10 strzałów ku 

chwale Ojczyzny” organizowanych w okresie międzywojennym przez Związek 

Strzelecki „Strzelec”. 

XI.        PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 

- PTHU Matuszek w Wodzisławiu Śląskim 

- instruktorzy niezrzeszeni 

- Urząd Miasta Wodzisław Śląski 

 

 


