
                                             
 

 
 
 

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA 
ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin POLAND 

www.salwa.pl    e-mail: salwa@salwa.pl  
Nr konta: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832 

 

 

ZAPROSZENIE – REGULAMIN 
 

NA XV MIĘDZYNARODOWY WIELOBÓJ STRZELECKI  
O PUCHAR 

 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  
I  

PREZESA SBS SALWA 
28-30.05.2021 R. 

 
 
ORGANIZATORZY:   Bractwo Strzeleckie Salwa Wołomin,  
                                   
 
 
PATRONAT:     Ministerstwo Obrony Narodowej      

                                  
CEL:               - integracja: stowarzyszeń z kraju i zagranicy, żołnierzy państw NATO,            

służb mundurowych, grup specjalnych policji  
                       - promocja obronności i bezpieczeństwa Państwa, 
                       - promocja sportu strzeleckiego,  

      - wymiana doświadczeń przez uczestników zawodów,  
      - praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności strzeleckich,   

       - zapoznanie uczestników z pięknem Ziemi Mazowieckiej, 
 
 

TERMIN:                               29 MAJ 2021 ROKU 
 
MIEJSCE:       Strzelnice 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej. 
 
UCZESTNICY:                         Zespoły 4-osobowe  
 
 
ZAWODY ZGŁOSZONE DO KALENDARZA PZSS  

http://www.salwa.pl/
mailto:salwa@salwa.pl


 
 
 
 

REGULAMIN 
MIĘDZYNARODOWEGO WIELOBOJU STRZELECKIEGO 

Z BRONI WOJSKOWEJ O PUCHAR PRZECHODNI 
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

WOŁOMIN 29 MAJ 2021 ROKU 

 
KONKURENCJE WIELOBOJU: 

 
1. Karabin centralnego zapłonu AK  –  zawodnik oddaje 11 strzałów z odległości 

100m do tarczy karabinowej 300 m (ocenie podlega 10 najlepszych 
przestrzelin), postawa leżąc, czas 3 minuty. 

2. Karabin centralnego zapłonu MSBS  –  zawodnik oddaje 11 strzałów z 
odległości 100m do tarczy karabinowej 300 m (ocenie podlega 10 najlepszych 
przestrzelin), postawa leżąc, czas 3 minuty. 

3. Pistolet centralnego zapłonu HK Match 9x19– zawodnik oddaje 11 strzałów z 
odległości 25m do tarczy „TS-cov19” (ocenie podlega 10 najlepszych 
przestrzelin), postawa stojąc (można oburącz), czas 3 minuty. 

4. Pistolet centralnego zapłonu VIS 100 – zawodnik oddaje 11 strzałów z 
odległości 25m do tarczy TS-4 (ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin), 
postawa stojąc (można oburącz), czas 3 minuty. 

5. Pistolet centralnego zapłonu CZ P09 – zawodnik oddaje 11 strzałów z 
odległości 25m do tarczy TS-4 (ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin), 
postawa stojąc (można oburącz), czas 3 minuty. 

6. Pistolet centralnego zapłonu BRS – zawodnik oddaje 15 strzałów z odległość 
35 m do tarczy specjalnej „Francuz + 2 koła” po 5 strzałów do każdego koła i 
figury (ocenie podlegają wszystkie strzały), postawa stojąc, czas 3 minuty. 

7. Karabin bocznego zapłonu – zawodnik oddaje 22 strzały z odległości 25m do 
tarczy specjalnej (10 figur) 4 strzały do największej i po 2 strzały do pozostałych 
(ocenie podlega 20 najlepszych przestrzelin maksymalnie po dwa w każdym 
celu), postawa stojąc, czas 3 minuty. 

8. Strzelba gładkolufowa  – zawodnik oddaje 6 strzałów (breneka) z odległość 50 
m do tarczy specjalnej (5 kół) 2 strzały do jednego i po jednym strzale do 
pozostałych (ocenie podlega 5 najlepszych przestrzelin maksymalnie po jednym 
w każdym kole), postawa stojąc, czas 3 minuty. 

9. Karabin centralnego zapłonu HK – zawodnik oddaje 15 strzałów z odległości 
200m do tarczy 90x90 (ocenie podlegają wszystkie strzały) postawa leżąc, czas 
3 minuty. 

10. Karabin centralnego zapłonu PK – zawodnik oddaje 15 strzałów z odległości 
300m do tarczy 90x90 (ocenie podlegają wszystkie strzały) postawa leżąc, czas 
3 minuty. 

11. Rzut granatem – zawodnik rzuca granatem z odległości: 10m do celów 
gumowych (opona) – 1 pkt.,   20m (do drzwi – 3 pkt., okna - 5 pkt.) lub z 
odległości 30 m (do figury – 7 pkt.) za trafienie. Wybór celu należy do 
zawodnika. Zawodnik wykonuje 1 rzut próbny i 5 ocenianych, czas 2 minuty. 

 
      

 Ocena zawodów zgodnie z przepisami PZSS. 

 Drużyny obowiązuje ścisły reżim czasowy (rozkład). Spóźnienie się drużyny na daną  
konkurencje spowoduje dyskwalifikację drużyny w tej konkurencji.  

 Wszelkie protesty należy zgłaszać sędziemu przy obliczaniu wyników na tarczy. 



 

 Przy wnoszeniu protestu kaucja 50 EURO 
 

 

     
   KLASYFIKACJA WIELOBOJU I NAGRODY:  
 

1. OPEN drużynowo 
     I – III miejsce – Puchar i dyplom dla drużyny. Nagrody rzeczowe dla każdego 

zawodnika w drużynie.  
IV-VI miejsce – Dyplom dla drużyny 

2. OPEN indywidualnie 
I – VI miejsce – Puchary, dyplomy, i nagrody rzeczowe 

3. OPEN indywidualnie kobiet 
I – III miejsce – Puchary, dyplomy, i nagrody rzeczowe 

4. OPEN drużyna zagraniczna 
     I – miejsce – Puchar, dyplom, nagrody rzeczowe dla każdego zawodnika.   
5. OPEN zawodnik zagraniczny 

I - III – miejsce – Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe 
6. Drużynowo w poszczególnej konkurencji  
     I – miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa dla każdego zawodnika w 

drużynie 
 
7. Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach: 

 Konkurencja Karabin centralnego zapłonu AK: 
    I miejsce – Puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni                                           
    II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

 Konkurencja Karabin centralnego zapłonu MSB: 
    I miejsce – Puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni                                           
    II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

 Konkurencja Pistolet centralnego zapłonu GLOCK: 
I miejsce – Puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa  

 Pistolet centralnego zapłonu VIS100 
I miejsce – Puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa  

 Karabin centralnego zapłonu PK  
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa  

 Pistolet centralnego zapłonu BRS 
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

 Karabin bocznego zapłonu  
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa  

 Strzelba gładkolufowa 
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

 Karabin centralnego zapłonu HK 
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.  

  Pistolet centralnego zapłonu rewolwer 
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni    
II i III  miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa 

 Rzut granatem 



I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: Pamiątkowa nagroda rzeczowa 
II i III  miejsce – puchar, dyplom, nagroda   

 
 
 
 

 
ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO 30 kwietnia 2021 roku 
Ilość zawodników ograniczona do 60 zespołów. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 
 
 

      SBS SALWA  
     ul. Korsaka 4 
     05-200 Wołomin 
 
      Informacje na www.salwa.pl 
      
     Zapytania: 

1. Piotr Brzozowski;  tel. +48 609 222 100 
2. Andrzej Domański;  tel. +48 601 281 260 

 
Formularz rejestracyjny na www.salwa 
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SPRAWY ORGANIZACYJNE 
 

Składka startowa: 600 zł /osoba.  

 W  tym: przekąski, napoje, obiad i bankiet z uroczystym wręczeniem trofeów - 

29.05.2021 r. 

 
 

- Rozpoczęcie zawodów nastąpi w dnia 29.05.2021 roku o godzinie 7.15 na  
  strzelnicy 1 Brygady Pancernej w Warszawie-Rembertów. 
- Planowane uroczyste zakończenie zawodów odbędzie się o godzinie 20.00 w na 
terenie strzelnicy w Rembertowie. 
- W zawodach mogą brać udział osoby  posiadające umiejętność posługiwania się  
  bronią strzelecką. 
- Organizator ubezpiecza zawodników biorących udział w zawodach. 
- Broń i amunicję zapewnia organizator. 
- Lunety zapewnia organizator – można korzystać z własnych. 
- Wszelkie protesty będą rozpatrywane do 30 min. od zakończonej konkurencji. 
- W czasie zawodów zabrania się spożywania alkoholu. 
- Ubiór wojskowy lub sportowy. 
- W trakcie trwania zawodów zostanie wydany posiłek na terenie strzelnicy. 
- Numer konta do wpłat: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832 
- Nagrody rzeczowe w postaci broni należy odebrać na podstawie wymaganych 
dokumentów (promesa) najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. Po upływie terminu broń 
zostaje zwrócona do sponsora. 
- Wygrane nagrody odbieramy osobiście w czasie uroczystości zakończenia. 
 
UWAGA – dla zainteresowanych dokonamy rezerwacji zakwaterowania w namiotach i 
wyżywienia (kolacja w dniu 28.05.2021 r. i śniadania w dniach 29-30.05.2021 r.) po 
uprzednim imiennym zgłoszeniu  do dnia  30.04. 2021 r.  
   
GPS:  
 
52°16'12.977"N, 21°10'50.507"E  
52.2702715°N, 21.1806965°E 
 
PROGRAM: 
 

1. 28.05 (piątek) 
- 15.00 przyjazd uczestników i rejestracja. 
- 20.00 kolacja. 
- 21.00 czas wolny.  

2. 29.05 (sobota) 
- 6.00 śniadanie dla zakwaterowanych zawodników. 
- 7.15 uroczyste otwarcie zawodów i odprawa. 
- 7.30 rozpoczęcie konkurencji. 
- 18.00 zakończenie konkurencji strzeleckich. 
- 20.00 uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród. 
- 21.00 uroczysta kolacja. 



3. 30.05 (niedziela) 
- 8.00 śniadanie. 
- 9.00 wyjazd zawodników. 
 
 

OŚWIADCZENIE  STARTUJĄCEGO  
 
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na 
metryczce. Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych 
(Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami)  przez Stowarzyszenie Bractwo 
Strzeleckie SALWA w Wołominie oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach, co 
poświadcza podpisem na metryczce. 
 
 
ORGANIZATOR  ZASTRZEGA  SOBIE  ZMIANY  W  REGULAMINIE. 
 

 
                                                                             

                                                                          W imieniu organizatorów 
 
                                                                  Prezes BS SALWA 
                                                              

                                                                  Andrzej Domański 
 
 
 

 


