
 Regulamin 

 

 Long Range Airgun Shooting ( LRAS )  
 

 

Long Range Airgun Shooting to strzelanie dalekodystansowe z karabinka pneumatycznego o energii 

kinetycznej wystrzeliwanego śrutu poniżej 17 J do tarcz określonych w niniejszym regulaminie. 

 

I. Zasady ogólne.  

 W zawodach mogą uczestniczyć członkowie stowarzyszeń, klubów i sekcji strzeleckich, służb 

mundurowych, pracownicy ochrony oraz osoby niezrzeszone. Młodzież szkolna poniżej 16 roku życia 

tylko pod opieką instruktora, rodziców lub pełnoletniego opiekuna który bierze za nich pełną 

odpowiedzialność. Strzelanie odbywa się z karabinków pneumatycznych ze śrutu będącego w 

dyspozycji zawodników. Strzelanie odbywa się na dystansie 100 metrów lub 100 yardów (91 metrów) 

z zastrzeżeniem, że informacja o odległości musi być podana przed rozpoczęciem zawodów. Celem 

jest tarcza o średnicy pola „1” równym 20 cm, a pola „10” – 2 cm. Szerokość każdego punktowanego 

okręgu z wyjątkiem „10” – 1 cm – wzór tarczy w załączniku nr.1 Pozycja strzelecka dowolna.  Czas 

trwania konkurencji – 10 minut  

 

II. Sprzęt strzelecki.  

 W zawodach można strzelać z dowolnego karabinka pneumatycznego jedno lub 

wielostrzałowego ( z magazynkiem ) o energii kinetycznej wystrzeliwanego śrutu nie przekraczającej 

17 Jouli. Dopuszcza się zorganizowanie zawodów z użyciem karabinków pneumatycznych powyżej 

17 Jouli ( tzw. FAC ) pod warunkiem, że zawody te odbędą się na koncesjonowanej strzelnicy, 

właściciele okażą stosowne dokumenty uprawniające do legalnego posiadania broni pneumatycznej, a 

organizator zapewni odrębną klasyfikację dla tej grupy strzelców. Wymagany jest również udział 

minimum 5 zawodników w kategorii FAC. Karabinki mogą być wyposażone we wszelkie dodatki 

ułatwiające strzelanie w tym haki, palmresty, a także bipody, monopody i inne podstawki stabilizujące 

pod warunkiem, że będą zamontowane pomiędzy wylotem lufy, a językiem spustowym i podparcie 

karabinka będzie występowało tylko w jednym miejscu. Dopuszcza się również podparcie karabinka 

w sposób opisany powyżej na innego rodzaju podstawkach / podpórkach w tym elementach terenu pod 

warunkiem, że nie są one na stałe przymocowane do podłoża. Można stosować każdy rodzaj 

celownika optycznego o dowolnym powiększeniu – wszelkie regulacje nastaw celownika są 

dozwolone przez cały czas trwania strzelania. Zezwala się na korzystanie z dodatkowych lunet 

obserwacyjnych do kontroli tarcz pod warunkiem nie opuszczania swojego stanowiska strzeleckiego. 

Nie zezwala się na używanie specjalnych ubiorów usztywniających, uprzęży i pasów, a także 

mocowania karabinka do ciała / ubioru strzelca.  

 

III. Przebieg zawodów.  

 Po zapoznaniu się z regulaminem zawodnicy wpisują się na listę startową u sędziego 

prowadzącego strzelanie – kolejność na liście decyduje o kolejności strzelania. Zawodnicy wyczytani 

przez prowadzącego strzelanie zajmują kolejno stanowiska strzeleckie i przygotowują się do strzelania 

– śrut / magazynek do karabinka wkładają dopiero po komendzie „ładuj” – od tego momentu liczony 

jest czas – 10 minut. Strzelanie odbywa się do dwóch tarcz – testowej i punktowej – umieszczonych 

obok siebie na jednej wysokości. Do tarczy testowej można oddać dowolną ilość strzałów próbnych, a 
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do punktowej tylko 13 – dopuszcza się strzelanie do obu tarcz w dowolnej kolejności ( naprzemiennie) 

pod warunkiem nie przekroczenia limitu czasu. Po ogłoszeniu przez prowadzącego strzelanie końca 

czasu, zawodnicy rozładowują karabinki przez oddanie strzału w ziemię w kierunku tarcz – 

wielostrzałowe dodatkowo przez wyjęcie magazynka i zostawiają na stanowiskach. Następnie wraz z 

sędzią udają się do tarcz – każdy zawodnik wpisuje swoje dane na tarczy punktowej i po zapoznaniu 

się z własnym wynikiem oddaje ją sędziemu prowadzącemu strzelanie. 

 

IV. Punktacja, reklamacje, uwagi  

 Na wynik końcowy składa się suma punktów z 10 najlepszych trafień – 3 najniżej punktowane 

trafienia nie są wliczane. Naruszenie linii dzielącej okręgi punktowe skutkuje zaliczeniem wyższego 

wyniku. W przypadku stwierdzenia na karcie tarczy punktowej (cała powierzchnia w rozmiarze A4 ) 

większej ilości przestrzelin niż 13 anulowane zostają trafienia najwyżej punktowane, aż do 

pozostawienia 13 przestrzelin. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników osiągnie taki sam wynik o 

zwycięstwie decyduje ilość trafionych – kolejno 10,9,8....1 z wszystkich 13 trafień. W przypadku 

braku możliwości wyłonienia zwycięzcy tym sposobem pod uwagę będzie brana ilość „czystych” 

trafień – bez naruszania linii, strzał w linię będzie w takim przypadku traktowany jako niższy punkt, 

ale tylko dla wyłonienia zwycięzcy – bez zmiany ilości punktów końcowych. Każdy zawodnik ma 

prawo przed ogłoszeniem wyników sprawdzić czy ilość punktów obliczona przez sędziego głównego 

jest zgodna z tą którą wyliczył na swojej tarczy i zgłosić reklamacje. W przypadku dużej ilości 

zawodników, nieoficjalne wyniki zostaną podane do wiadomości w formie pisemnej do wglądu przed 

ich oficjalnym ogłoszeniem. Zawodnicy mogą otrzymać na pamiątkę swoje tarcze z wynikami dopiero 

po zakończeniu przyjmowania reklamacji i oficjalnym ogłoszeniu wyników.  

 

V. Bezpieczeństwo i kontrola.  

 Przed wejściem na stanowiska strzeleckie zabrania się ładowania, celowania i innych operacji 

karabinkiem – chyba że wyznaczono do tego specjalną strefę. Karabinki powinny być w pokrowcach, 

na pasie nośnym lufą w dół lub odłożone lufą w stronę tarcz. Na stanowisku strzeleckim mogą 

przebywać tylko zawodnicy wyznaczeni przez sędziego prowadzącego strzelanie, karabinki muszą być 

skierowane wylotem lufy w stronę tarcz i rozładowane aż do momentu rozpoczęcia strzelania. 

Odłożenie karabinka możliwe jest tylko po uprzednim opróżnieniu komory ładowania, a w przypadku 

karabinków wielostrzałowych również wyjęciu magazynka. Sędzia może w każdej chwili dokonać 

pomiaru Ek wystrzeliwanego śrutu – w przypadku stwierdzenia przekroczenia limitu 17 Jouli 

zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zawodnik jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu sędzia ma prawo do usunięcia 

zawodnika z terenu strzelnicy. 

 

VI. Przepisy końcowe.  

 Wszelkie reklamacje rozpatruje sędzia prowadzący strzelanie wraz z sędzią głównym 

zawodów – ich decyzja jest ostateczna. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym 

regulaminem głos decydujący ma sędzia główny zawodów. Zalecane tarcze - gotowe do druku – 

punktowa , testowa górna, testowa dolna  

 

Regulamin zatwierdził Prezes Śląskiego Klubu Strzeleckiego DSSR LOK. 
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