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R E G U L A M I N 
KLUBOWYCH    ZAWODÓW    STRZELECKICH 

 
PISTOLET  2015   

  
1. Cel zawodów: 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS 
 
2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka”             tel. kontaktowy. 604-608-251 
mail: klub10ds@poczta.onet.pl 
 
3. Termin  i  miejsce  zawodów: 
 

1) 10.05.2015            2) 18.10.2015 r.
 

- GRUPA EVENTOWA SPARTA – „Wapienniki” – Smotryszów 17, 
97-512 Smotryszów, Gmina Kodrąb 
- godzina: od 9.00 do 14.00 (lub do ostatniego zawodnika). 
 
4. Program zawodów. 
Pistolet sportowy: odległość 25 m, 13 strzałów, ocenianych jest 10 najlepszych 
przestrzelin, tarcza sportowa (20/50), czas 7 minut, postawa – z jednej ręki 
Pistolet centralnego zapłonu: odległość 25 m, 13 strzałów, ocenianych jest 10 
najlepszych przestrzelin, tarcza sportowa (20/50), czas 7 minut, dopuszcza się na 
strzelanie z obu rąk. Ocena przestrzelin do kalibru 9 mm. 
Strzelanie dynamiczno – praktyczne: według odrębnego regulaminu. 
 
5. Uczestnictwo: 
- wyłącznie członkowie Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka”  

 
6. Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji odrębnie dla posiadających i 
nieposiadających licencję PZSS  
 
7. Nagrody: 
- puchary i okolicznościowe dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w poszczególnych 
konkurencjach  
 
8. Zgłoszenia: 
- przed zawodami lub w trakcie zawodów do godz. 13.00 
 
9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa 15,00 zł za konkurencję Pistolet sportowy 
- opłata startowa 26,00 zł za konkurencję Pistolet centralnego zapłonu 
- opłata startowa 28,00 zł za strzelanie Dynamiczno – praktyczne 
- opłata startowa 15,00 zł w przypadku strzelania z własnej broni i amunicji 
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10. Sprawy różne: 
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z 
przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym – znajomość 
powyższych przepisów potwierdzana jest podpisem na liście startowej 
- zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników 
słuchu 
- dla wszystkich konkurencji obowiązuje 5 minutowy czas przygotowawczy do strzelania 
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni) 
- na stanowisku strzeleckim zawodnik powinien posiadać właściwą dla danej konkurencji 
ilość amunicji 
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów według ustaleń Organizatora 
- w zawodach zezwala się na kilkakrotny start w każdej konkurencji (tylko w przypadku 
wystarczającej ilości czasu pozostałego do zakończenia zawodów) – do klasyfikacji 
zalicza się najwyższy wynik 
- sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą uczestniczyć w 
zawodach 
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 

 
Organizator 
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Regulamin konkurencji:  strzelanie dynamiczno - praktyczne.  
 

1. Zasady bezpieczeństwa  
1.1. Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana i schowana do 
kabury (lub do pudełka), pistolety muszą mieć wyjęty magazynek.  
1.2. Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy. Wyjątkiem od tej zasady są 
wyznaczone i wyraźnie oznaczone obszary, zwane „strefami bezpieczeństwa”, gdzie wolno 
dowolnie manipulować rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze 
strzeleckim.  
1.3. Do „strefy bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona amunicja, a 
zwłaszcza załadowane magazynki. Dotyczy to również amunicji ćwiczebnej, atrap nabojów oraz 
wystrzelonych łusek. Amunicja, załadowane magazynki itp. muszą być pozostawione poza 
strefą bezpieczeństwa, na przykład w torbie, w wyznaczonym miejscu w pobliżu strefy.  
1.4. Poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować amunicją i środkami do jej 
przenoszenia.  
1.5. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na stanowisku 
strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.  
1.6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem 
spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.  
1.7. Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy przestrzegać zasady 
utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny przyjmuje się 
stronę głównego kulochwytu strzelnicy. Wylot lufy w żadnym wypadku nie może być 
skierowany w innym kierunku niż kulochwyt.  
1.8. Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z 
całych zawodów. Dyskwalifikację powoduje też upuszczenie lub odłożenie załadowanej broni 
oraz wyjście przed linię ognia bez komendy sędziego.  
1.9. Zawodnik zobowiązany jest do używanie okularów ochronnych.  
 
2. Sprzęt  
2.1. Zawody odbywają się bez podziału na klasy sprzętowe: pistolet i rewolwer będą traktowane 
tak samo. 
2.2. Dozwolona jest broń na następujące naboje: .32 ACP ; 9x18 Makarov; 9x19 Parabellum; 
.357 SIG; .40 S&W; .45 ACP; .38 Special; .357 Magnum; .44 Special; .44 Magnum [UWAGA! 
nie wolno stosować amunicji tarczowej z pociskami typu Wad-Cutter (WC), a jedynie 
pełnoenergetyczną amunicję typu bojowego]. Dozwolony opór języka spustowego 1.00 kg. 
2.3. Dozwolone są jedynie mechaniczne przyrządy celownicze.  
2.4. Zabronione są wszelkie kompensatory i porting lufy.  
2.5. Zabronione są chwyty anatomiczne typu sportowego, wszelkie chwyty z półką górną i  
dolną, oraz chwyty regulowane.  
2.6. Kabury muszą być umieszczone na pasie, po stronie ręki strzelającej. Zabronione są  
kabury udowe, typu cross-draw i kabury na szelkach. Kabury pistoletów muszą kryć język 
spustowy.  
2.7. Dla poprawnego wykonania zadania zawodnik strzelający z pistoletu potrzebuje dwa 
magazynki. 
 
3. Cele 
3.1. Tarcza IPSC – szt. 5. 
3.2. Poper IPSC – szt. 5. 
3.3. Odległość ustawienia celów od 8 do 15 metrów. 
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4. Ilość strzałów 
4.1. Ustala się limitowaną ilość strzałów – 15 szt. 
 
5. Pozycja startowa  
5.1. Zawodnik stoi na stanowisku startowym w postawie swobodnej, ręce wyprostowane, 
opuszczone wzdłuż tułowia.  
5.2. Broń niezaładowana (wyjęty magazynek) w kaburze, magazynki w ładownicach.  
5.3. Magazynki wolno ładować tak, aby w jednym było min. 2 szt. amunicji  
5.4. Dla osób nie posiadających w/w osprzętu dopuszcza się wyłożenie broni i magazynków na 
krześle z przodu zawodnika.  
 
6. Pomiar czasu  
6.1. Odbywa się za pomocą taimera od sygnału dźwiękowego do ostatniego strzału. 
 
7. Procedura strzelania  
7.1. Zawodnik stoi na stanowisku startowym. Po usłyszeniu sygnału startowego wyjmuje 
(podejmuje) broń, podłącza dowolny magazynek, przeładowuje i rozpoczyna ostrzeliwanie 
celów ze stanowiska strzeleckiego, do którego musi się przemieścić. 
7.2. Kolejność zajmowania stanowisk strzeleckich dowolna. 
7.3. Kolejność ostrzeliwania celów dowolna. 
7.4. Strzelanie musi się odbyć z dwóch stanowisk strzeleckich. 
7.5. Z jednego stanowiska musi być oddane min. pięć strzałów. 
7.6. Podczas strzelania zawodnik musi stać wewnątrz stanowiska strzeleckiego (boksu) o 
kształcie kwadratu i boku od 70cm do 100 cm. 
7.7. Może być wymuszona pozycja strzelecka poprzez zastosowanie na stanowisku strzeleckim 
odpowiedniej przesłony. 
 
8. Awarie broni i amunicji  
8.1. Jakiekolwiek awarie broni i amunicji nie uprawniają zawodnika do powtórnego  
strzelania. W przypadku awarii zawodnik musi sam ją usunąć, zachowując przy tym zasady  
bezpieczeństwa.  
8.2. Zawodnik może powtórzyć strzelanie w przypadku, gdy zostało ono przerwane z winy 
obsługi, innego zawodnika, lub awarii strzelnicy.  
 
9. Punktacja 
9.1. Pole na tarczy:  A - 5 pkt;   C – 3 pkt;   D – 1 pkt. 
9.2. Popper -  5 pkt. 
9.3. Za nietrafienie celu nie nalicza się kar. 
9.4. Cale papierowe należy ostrzelać dwa razy – do punktacji liczą się dwa najlepsze trafienia. 
9.5. Cele metalowe muszą upaść żeby były zaliczone.  
 
10. Obliczanie wyników  
10.1. Wynikiem jest uzyskany faktor, czyli suma uzyskanych punktów pomniejszona o 
ewentualne kary i podzielona przez czas strzelania.  
 
11.Kary 
11.1. Nalicza się 5 pkt. karnych w przypadku: 
11.1.2. Falstartu, przemieszczania się lub skakania przed sygnałem startowym. 
11.1.3. Nieprawidłowego przemieszczania się lub nieprzemieszczania się. 
11.1.4. Newłaściwej ilości naboi w magazynku, brak wymiany magazynka. 
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11.1.5. Błędu stóp, rozumianego jako oddawanie strzału podczas dotykania jakąkolwiek częścią 
ciała obszaru poza wyznaczonym stanowiskiem strzeleckim. 
 
12. Na torach wydawane są następujące komendy: 
12.1. „PRZYGOTUJ SIĘ” – pod bezpośrednim nadzorem sędziego zawodnik staje twarzą do 
kulochwytu głównego, zakłada ochronniki słuchu i wzroku, przygotowuje broń do startu na 
torze w zgodzie z wymaganiami pisemnego opisu toru. Po zakończeniu przygotowań, zawodnik 
zajmuje pozycję startową i przyjmuje wymaganą postawę startową. 
12.1.1. Po wydaniu komendy „PRZYGOTUJ SIĘ”, zawodnikowi nie wolno opuścić 
stanowiska startowego przed wydaniem sygnału startowego bez uprzedniej zgody i 
bezpośredniego nadzoru sędziego. Naruszenie tego wymogu skutkuje za pierwszym razem w 
czasie zawodów ostrzeżeniem, a w razie powtórzenia karą dyskwalifikacji. 
12.2. „JESTEŚ GOTÓW?” – w przypadku braku negatywnej odpowiedzi zawodnika sędzia 
uznaje, że zawodnik rozumie opis i jest gotów na sygnał startowy rozpocząć strzelanie. Jeśli jest 
inaczej, zawodnik musi wyraźnie powiedzieć „NIE JESTEM”. Zaleca się, by zawodnik 
sygnalizował sędziemu stan gotowości zajmując pozycję i postawę startową. 
12.3. „UWAGA” - Po tej komendzie sygnał startowy powinien nastąpić w ciągu od 1 do 4 
sekund. 
12.3.1. SYGNAŁ STARTOWY – wydany przez sędziego nakazuje zawodnikowi rozpoczęcie 
przebiegu na torze. Jeśli zawodnik z jakiegoś powodu nie zareaguje na sygnał startowy, sędzia 
sprawdzi ponownie, czy zawodnik jest gotów do rozpoczęcia przebiegu i ponownie zacznie 
przygotowania do startu od komendy „JESTEŚ GOTÓW?”. 
13.3.2. W przypadku falstartu, jeżeli jest to możliwe, sędzia zatrzyma zawodnika i po 
doprowadzeniu toru do stanu wyjściowego ponownie wystartuje zawodnika. 
12.4. „STOP” - Każdy sędzia może wydać tę komendę w każdej chwili w trakcie 
przebiegu. Zawodnik ma obowiązek natychmiast przerwać strzelanie, zatrzymać się i oczekiwać 
dalszych poleceń sędziego. 
12.5. „JEŻELI SKOŃCZYŁEŚ, ROZŁADUJ BROŃ I PRZEDSTAW DO SPRAWDZENIA” 
– jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, zobowiązany jest do opuszczenia broni i przedstawienia 
jej do sprawdzenia sędziemu bez podpiętego magazynka, z otwartym zamkiem i pustą komorą 
nabojową. Rewolwer powinien mieć otwarty bęben i puste wszystkie komory nabojowe. 
12.6. „JEŻELI ROZŁADOWAŁEŚ, STRZAŁ KONTROLNY, KABURA” – po wydaniu tej 
komendy zawodnikowi nie wolno powrócić do ostrzeliwania celów. Z bronią skierowaną w 
bezpiecznym kierunku, zawodnik wykonuje następujące czynności: 
12.6.1. Pistolety – zwolnić zamek i oddać strzał kontrolny (nie wolno spuszczać kurka dźwignią 
zwalniającą ani powstrzymywać go palcami). Rewolwery – zamknąć bęben. 
12.6.2. Jeżeli broń jest rozładowana, zawodnik chowa ją do kabury lub pudełka. Przebieg toru 
kończy się w momencie, gdy ręce zawodnika tracą kontakt z bronią schowaną do kabury lub 
pudełka. 
12.6.3. Jeżeli broń okaże się nadal załadowana, procedura rozładowania zostanie powtórzona, a 
zawodnik będzie podlegał dyskwalifikacji. 
 
13. Inne 
13.1. W zawodach mogą uczestniczyć sędziowie i osoby funkcyjne pod warunkiem, że nie będą 
oceniali swoich wyników. 
13.2. Dopuszcza się wielokrotny start zawodnika pod warunkiem możliwości organizacyjnych 
strzelnicy – o tym decyduje sędzia główny zawodów. 
 

Opracował  
Marek Wawrzonowski 

II klasa sportowa -  strzelanie dynamiczne 


