
Regulamin  Ogólnopolskich Chmielakowych Zawodów Czarnoprochowych 

,,Cel- Chmiel 2017'' 
 

  
1. Cel zawodów 
  

• Popularyzacja strzelectwa z broni czarnoprochowej 

• Integracja środowiska pasjonatów broni historycznej 
  
2. Organizator: Lubelski Związek Strzelectwa Sportowego – Komisja Czarnoprochowa.  
  

• Wykonawca: Krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie PATRON 
  
3. Miejsce: Strzelnica KSS Patron w Borowicy koło Krasnegostawu 
  
4.Termin: 19 sierpień 2017 roku. 
   

• Czas: rozpoczęcie o godz. 9.00 (zapisy do konkurencji od godz. 8.30) 
  
5. Konkurencje 
  

A. Karabin (Vetterli)  

o odległość 50m;  
o tarcza Psp;  
o 13 strzałów, z których ocenianych jest 10 najlepszych przestrzelin. 

 
B. Pistolet (Kuchenreuter)  

o odl. 25m;  
o tarcza Psp;  
o z jednej reki;  
o 13 strzałów, z których ocenianych: 10 najlepszych przestrzelin. 

 
C. Rewolwer (Mariette)  

o odl. 25m;  
o tarcza Psp;  
o z jednej reki;  
o 13  strzałów, z których ocenianych: 10 najlepszych przestrzelin. 

 
D. Karabin wojskowy kapiszonowy (Lamarmora)  

o odległość 50m;  
o tarcza Psp;  
o przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką. 

    
E. Karabin skałkowy (Pennsylvania) 

o broń - dowolny karabin skałkowy; 
o przyrządy celownicze - zgodne z oryginałem i epoką; 
o cel - tarcza pistoletowa Psp; 
o odległość - 50 metrów; 
o podsypanie prochu na panewkę dopuszczalne jest tylko wtedy gdy broń skierowana jest 

w stronę kulochwytu; 
o obowiązuje zakaz historycznego sposobu ładowania polegającego na podsypaniu 

panewki przed wsypaniem prochu do lufy. 
 
 

  



F. Miquelet 

o broń - wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy; 
o pocisk-zgodny z epoką i modelem broni; 
o tarcza - francuska tarcza wojskowa na 200 metrów; 
o odległość - 50 metrów. 

  
We wszystkich konkurencjach obowiązuję postawa stojąc. 

  
6. Strzelnica posiada 10 stanowisk strzeleckich.  
 

• W ramach konkurencji strzeleckich każda zmiana licząca dziesięciu strzelców ma 30 minut na 
oddanie odpowiedniej ilości strzałów 

• Przewiduje się czas 15 minut po zakończeniu trzydziestominutowego czasu konkurencji na 
liczenie punktów oraz zmianę tarcz, co daje łącznie z czasem strzelania 45 minut na każdą zmianę. 

  
7. Klasyfikacja  
 

• Indywidualna według ilości uzyskanych punktów dla każdej konkurencji. 
  
8. Nagrody 
 

• Dyplomy: miejsca 1-6 

• Medale: miejsca 1-3 

• Puchary oraz nagrody rzeczowe: miejsca pierwsze 
  
9. Koszty uczestnictwa 
 

• Konkurencje regulaminowe - oplata startowa: 20 zł/konkurencja 
  
10.Sposób zgłaszania 
 

• Przez e-mail: zbynek118@wp.pl 

• Po przybyciu na miejsce przed rozpoczęciem zawodów. 

• Termin: jak najwcześniej , ale nie później niż do czasu  rozpoczęcia zawodów. 
  
11.Przepisy końcowe  
  

• Zawody odbywają się z broni i amunicji będącej w dyspozycji zawodników.  

• Broń czarnoprochową przenosimy na stanowiska strzeleckie tylko w pokrowcach, skrzynkach lub 
kasetach. W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz ochraniacze słuchu. 

• Broń ładujemy na stanowisku strzeleckim po komendzie „start” tylko z wcześniej przygotowanych 
fiolek. Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na 
stanowisku strzeleckim po komendzie „start”. 

• Zabrania się używania prochownic z materiałem miotającym. 

• Komendy wydawane przez sędziego wg przepisów PZSS. 

• Po komendzie „rozładuj” należy zdjąć kapiszon z kominka lub wysypać proch z panewki. 

• Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zapisania się w rejestrze pobytu na strzelnicy. 

• Wszyscy uczestnicy strzelań są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego 
regulaminu, zasad bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy oraz poleceń osób prowadzących 
strzelanie. 

• Nie stosowanie się do w/w zapisów powoduję dyskwalifikację oraz usunięcie ze strzelnicy. 

• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego regulaminu. 
  



12. Informacje dodatkowe 

• Zakończenie zawodów i wręczenie nagród jest przewidziane na godzinę 16-17. 

• W czasie trwania zawodów jest przewidziany poczęstunek gastronomiczny ( jak drzewiej bywało). 

• Organizator przewiduję możliwość noclegu w namiocie wojskowym na terenie strzelnicy ( do 
dyspozycji namiot oraz materace) oraz miłą i nigdzie  nie spotykana atmosferę z udziałem 
miejscowych gawędziarzy do wczesnych godzin porannych. 

    
Darz Dym.     
Organizator. 
  
 


