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16 listopada 2019 roku uczcimy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ślad za tym wydarzeniem 
zapraszamy do zapoznania się z polską myślą technologiczną i wzięcia udziału w strzelaniu 

z rewolweru GWARD, pistoletu MAG, karabinu BERYL i GROT. 
Naszym celem jest popularyzacja sportu strzeleckiego, podnoszenie umiejętności strzeleckich wśród zawodników, 

integracja środowisk strzeleckich, wojskowych i niepodległościowych. 
 
Spis konkurencji:   
1. Konkurencje pistoletowe – POLSKA BROŃ KRÓTKA: Zawodnicy oddają 6 strzałów z wybranego pistoletu  do tarczy 

TS2 na dystansie 25 metrów. Postawa stojąc. Czas konkurencji 6min. 

 Gward -  polski rewolwer w kalibrze .38 Special skonstruowany na początku lat 90. XX wieku. Jedyny 
produkowany seryjnie rewolwer polskiej konstrukcji. 

 MAG-  polski pistolet samopowtarzalny kalibru 9 mm Luger Mariana Gryszkiewicza. Skrót MAG pochodzi 
od pierwszych liter imienia i nazwiska jego konstruktora. 

2. Konkurencja karabinowa – POLSKA BROŃ DŁUGA Zawodnicy oddają 6 strzałów do tarczy TS2 na dystansie 25 
metrów. Postawa stojąc. Czas konkurencji 6min. 

 Beryl - polski karabinek automatyczny, produkowany przez Fabrykę Broni „Łucznik”. 
Zastępuje w uzbrojeniu SZ RP karabinki AKM. 

 Grot -  to nowoczesny karabin z system posiadającym nowatorskie w skali światowej rozwiązania 

w dziedzinie broni modułowej. System umożliwia tworzenie różnych konfiguracji broni w układach 

kolbowych i bezkorbowych. 

Uczestnictwo: Zapraszamy do udziału wszystkich sympatyków strzelectwa. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział  
w strzelaniu w obecności i za zgodą rodziców/opiekunów oraz dopuszczone przez organizatora 
Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów i kończą się 30 minut przed ich zakończeniem. 
Klasyfikacja w konkurencji pistoletowej 1-3 i w konkurencji karabinowej 1-3. 
Koszt uczestnictwa 35 zł za jedną konkurencje. 
Broń i amunicja: 
- Dla osób nie posiadającej własnej broni danego rodzaju, koszt użyczenia broni oraz wydania amunicji 10 zł. 
- Osoby posiadające własną broń i amunicję mogą z nią stanąć w rywalizacji pod warunkiem, że jest to model broni wymieniony wyżej. 
Termin i miejsce zawodów: 16 listopada od godziny 10:10 do 16:00, 
- Strzelnica Klubu Strzeleckiego „MAGNUM” , 61-693 Poznań, ul. Witosa 45 ( wjazd od ul. Dojazd  6 ). 
Postanowienia końcowe: 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS i ISSF. Sprawy sporne i protesty rozstrzygać będzie Sędzia 
Główny Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach do zmiany przebiegu zawodów.  
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