
                       S t r o n a  | 1 
 

wersja 19.01.2021, copyright Michał Rożyński, Zapach prochu 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 
GRAND PRIX 2021 

ORGANIZOWANYCH PRZEZ: 

 
 
 

 
 



                       S t r o n a  | 2 
 

wersja 19.01.2021, copyright Michał Rożyński, Zapach prochu 

1. CEL ZAWODÓW 
 
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród dorosłych i młodzieży. 
Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 
Aktywizacja klubów strzeleckich z woj. pomorskiego i z terenu całej Polski. 
Wyłonienie najlepszych zawodników. 
 
2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW 
 
Zapach prochu Michał Rożyński, Współczesna 1/69, 80 – 180 BORKOWO. 
SKS „ARDEA”, Matejki 6, 80 – 232 Gdańsk 
Steel Shooters Poland, klub strzelecki zrzeszony w United States Practical Shooting 
Association, numer SCSA404, Współczesna 1/69, 80 – 180 BORKOWO. 
 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW : 
 
Strzelnica Sportowo– Myśliwska „CZAPLA” Lublewo Gdańskie, ul. Wojska Polskiego 30. 
W roku 2021 zawody odbędą się w 7 edycjach: 
6  zawodów Grand Prix Zapach Prochu:  
27.02.2021 (TIER 1), 
13.03.2021 (TIER 2), 
10.04.2021 (TIER 1), 
26.06.2021 (TIER 1), 
23.10.2021 (TIER 1), 
27.11.2021 (TIER 2), 
 
4. KONKURENCJE: 
 
Pełna wersja zawodów Steel Challenge, których przepisy są nieodłączną częścią tego 
Regulaminu. Oryginał przepisów w wersji angielskojęzycznej można pobrać stąd: 
https://uspsa.org/viewer/2020-SCSA-Rulebook.pdf 
a w wersji polskiej stąd: 
http://www.steelchallenge.pl/Przepisy/przepisy%20ZP%20Steel%20Challenge,%20wyd%20II,%2011.
10.2019.pdf 
 
5. UCZESTNICTWO: 
 
Osoby posiadające licencję PZSS ważną na rok 2021 zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich 
i stowarzyszeniach. 
Osoby bez ważnej licencji zrzeszone w klubach strzeleckich, sekcjach lub innych organizacjach 
oraz sympatycy strzelectwa posiadający doświadczenie strzeleckie. 
Osoby zrzeszone w USPSA. 
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6. KLASYFIKACJA 
 
INDYWIDUALNA w każdej edycji w klasach sprzętowych oraz Overall. 
GRAND PRIX – po wszystkich 6 edycjach, do ogólnego wyniku Grand Prix 2021 liczona jest 
suma 4 najlepszych czasów w pełnych zawodach. Jeśli w danej klasie sprzętowej nie zostaną 
zarejestrowane wyniki minimum dwóch zawodników, którzy wystartowali w minimum 4 
edycjach, do klasyfikacji Grand Prix liczone będą 3 najlepsze starty (czasy). Osoby, które 
wystartują w mniej, niż 4 edycjach, będą umieszczane w komunikatach z pojedynczych 
zawodów, jednakże nie zostaną umieszczone w komunikacie z Grand Prix. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy w danej klasie sprzętowej zawodnicy z miejsc 1 – 3 wystartują w mniej, niż 4 
edycjach, jednakże wymogiem jest, aby wszyscy ci zawodnicy wystartowali w 3 edycjach. Aby 
zostać skwalifikowanym w kategorii Overall, trzeba uczestniczyć w minimum 4 edycjach w tej 
samej klasie sprzętowej. 
 
7. NAGRODY 
Po każdej edycji dyplomy od I do III miejsca we wszystkich poszczególnych klasach 
sprzętowych oraz Overall. 
Grand Prix 2021 – dyplomy i medale od I do III miejsca we wszystkich poszczególnych klasach 
sprzętowych oraz Overall. 
 
8. ZGŁOSZENIA 
Rejestracja zawodników na wszystkie konkurencje WYŁĄCZNIE ON-LINE przez stronę 
internetową: 
https://practiscore.com/ 
 
9. SPRAWY RÓŻNE 
Zawody tylko dla osób posiadających swoja broń lub amunicję, lub będących po opieką 
i nadzorem osoby posiadającej legalnie broń i amunicję, posiadającej również uprawnienia 
prowadzącej strzelanie lub instruktora strzelectwa. 
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych w niniejszym regulaminie, podejmują 
organizatorzy zawodów. 
Komunikaty z zawodów publikowane będą na stronie 
https://www.facebook.com/zapachprochu oraz na stronie Pomorskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego. 
 
Załącznik: 
PRZEPISY ZAWODÓW 

 
 ORGANIZOWANYCH PRZEZ: 
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