
 
STRZELECTWO  SPORTOWE 

SKRÓCONE  DANE  dotyczące regulaminowych ograniczeń w broni sportowej 
na podstawie przepisów Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego – ISSF (2005 r) 

i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 marca 2000 r 
 

Lp. Nazwa konkurencji Odległość 
strzelania 

Maksymalny  
ciężar broni 

Minimalny 
 ciężar oporu  

języka 
 spustowego 

Maksymalna  
odległość 
między  
muszką 

 i szczerbinką 

Maksymalna  
długość lufy 

Wymiary 
pudełka 

pomiarowego 

Dopuszczalny 
kaliber broni 

(cale) 

1. Pistolet pneumatyczny 10 m 1500 g 500 g tylko wymiary 
pudełka 

tylko wymiary 
pudełka 

420 mm x 
200 mm x 

50 mm 

4,5 mm 
( .177 ) 

2 Pistolet sportowy 
3 Pistolet szybkostrzelny 
4 Pistolet standardowy 

1000 g 
5,6 mm 
(.22 ) 

long rifle 

5 Pistolet centralnego 
zapłonu 

25 m 1400 g 

1360 g 

220 mm 153 mm 
300 mm x 
150 mm x 

50 mm 

7.62 - 9.65 
(.30 - .38 )  
(7,62 - 11,43)  

(.45) 
RMSWiA 

Dz.U. Nr 19 2000 
6 Pistolet dowolny  bez ograniczeń 
7 Karabin sportowy 6,5 kg 

8 Karabin dowolny  
(mały kaliber) 8 kg 

bez 
ograniczeń 

bez 
ograniczeń 

9 Ruchoma tarcza, 50 m 
Karabin małokalibrowy 

50 m 

5,5 kg 
wraz z lunetą 500 g 1000 mm 

5,6 mm 
(.22 ) 

long rifle 

10 Karabin dowolny  
(duży kaliber) 8 kg bez 

ograniczeń 

bez 
ograniczeń 

bez 
ograniczeń 

11 Karabin standardowy 
300 m 

1500 g 762 mm 

do 8 mm 
( .315 ) 

(do 11,43 mm) 
( .45 ) 

RMSWiA 
Dz.U. Nr 19 2000 

12 Karabin pneumatyczny 

5,5 kg 

Muszka nie 
może 

wystawać 
poza widoczny 

wylot lufy 

od tylnej 
strony 

mechanizmu 
do końca 
wylotu lufy 
850 mm 

13 Ruchoma tarcza, 10 m 
Karabin pneumatyczny 

10 m 

wraz z lunetą 

Maksymalna 
długość 
lunety  

300 mm 
1000 mm 

4,5 mm 
( .177 ) 

14 Skeet, Trap, Double Trap 
Strzelba śrutowa gładkolufowa ----- bez 

ograniczeń 

bez 
ograniczeń 

Maksymalna 
długość 
komory 

nabojowej  
76 mm 

 

nie  
stosuje się 

Kaliber 
wagomiarowy 
nie większy niż 

12 
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