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

 
„SZYBKA  TRÓJKA  -  2016” 

  
1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- 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:  
- zgodnie z Klubowym Kalendarzem Imprez Strzeleckich na 2016 r: 
 
15.05.2016 r. 
 
- GRUPA EVENTOWA SPARTA – „Wapienniki” – Smotryszów 17, 
97-512 Smotryszów, Gmina Kodrąb 
- godzina: od 9.00 do 14.00 
 
4. Program zawodów. 
- konkurencja: karabin centralnego zapłonu, strzelba, pistolet centralnego zapłonu 
Opis toru (schemat toru: załącznik) 
4.1. Minimalna łączna ilość strzałów na torze wynosi 25 
4.2. Na torze używa się: 
4.2.1. Strzelby z amunicja śrutową – 5 strzałów 
4.2.2. Karabinu – minimum 10 strzałów 
4.2.3. Pistoletu –10 strzałów 
4.3. Do ostrzelania przewidziane są następujące cele 
4.3.1. Gong – ilość 1 – broń karabin – ilość trafień 10 
4.3.2. Poppery – ilość 5 – broń strzelba – ilość trafień 5 
4.3.3. Płytki ilość 4  – broń pistolet – ilość trafień 4, Tarcze IPSC  – ilość 3 – broń 
pistolet – ilość trafień 6  
4.4. Urządzenia do odkładania broni (beczki) – U1 – karabin, U2 – strzelba 
4.5. Procedura startowa i położenie broni 
4.6. Pozycja startowa znajduje się w boksie nr 1. Zawodnik trzyma karabin, strzelba w 
U2, pistolet w kaburze 
4.7. Procedura strzelania 
4.8. Po sygnale startowym należy z boksu nr 1 ostrzelać z karabinu 5 razy gong G1, 
następnie przemieścić się do boksu nr 2 i ponownie z karabinu 5 razy ostrzelać gong 
G1 (zamiast gongów mogą być zastosowane tarcze IPSC)  
4.9. Następnie ze strzelby z boksu nr 3 ostrzelać poppery P 1-5 
4.10. Następnie z boksu nr 4 ostrzelać płytki 1 – 4 oraz tarcze IPSC 5 – 7 –  każdą 
tarczę 2 strzałami. 
4.11. Przemieszczanie wyłącznie w wyznaczonej strefie. 
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5. Uczestnictwo: 
- członkowie Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka” posiadający licencję 
sportową PZSS 
 
6. Klasyfikacja: 
 - klasyfikacja indywidualna 
 
7. Nagrody: 
- puchary (lub inne trofea) oraz dyplomy dla 3 najlepszych zawodników  
 
8. Zgłoszenia: 
- na miejscu przed zawodami lub w trakcie zawodów (do godz. 12.00) 
 
9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa – własna broń i amunicja – 25,00 zł 
- opłata startowa – broń i amunicja Klubowa – 75,00 zł 
 
10. Sprawy różne. 
 
1. Przepisy ogólne i bezpieczeństwa 
1.1. Wszyscy uczestnicy zawodów muszą w trakcie ich trwania używać na torach 
ochrony oczu i uszu. Celowe pozbycie się przez zawodnika ochrony wzroku lub słuchu 
podczas trwania przebiegu zawsze będzie skutkowało dyskwalifikacją.  
1.2. Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów winna być 
sprawna i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo 
sprawować nad nią pełną kontrolę – co stanowić powinno o jej bezpieczeństwie. 
1.3. Celem zawodów dynamicznych jest współzawodnictwo sportowe z użyciem broni 
długiej centralnego zapłonu, broni gładkolufowej oraz broni krótkiej centralnego 
zapłonu a także podnoszenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń. 
1.4. Konkurencja dynamiczna jest wielobojem, w którym na jednym torze używa się od 
jednego do trzech rodzajów broni  
1.5. Zawodnicy muszą postępować na torze strzeleckim zgodnie z jego opisem i 
założeniami, regulaminem oraz zobowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz 
zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY.  
1.6. Zawody rozgrywane są bez podziału na klasy sprzętowe. 
1.7. Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie 
rozładowaną - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może 
nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w STREFIE BEZPIECZŃSTWA  
1.8. Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie rozładowaną z 
lufą skierowaną w górę lub w dół - z zamkiem w tylnym położeniu albo z widocznym 
wskaźnikiem bezpieczeństwa. Można ją także przenosić w pudełkach lub pokrowcach, 
a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego 
lub w STREFIE BEZPIECZŃSTWA 
1.9. W trakcie przebiegów zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek pasów do broni 
długiej 
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1.10. Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego 
rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju. Podczas przebiegu zawodnik może 
mieć w rękach tylko jedną broń – naruszenie tej zasady będzie skutkowało 
dyskwalifikacją. 
1.11. Odkładanie broni załadowanej. 
1.11.1. Pistolety z zewnętrznymi bezpiecznikami muszą je mieć włączone, niezależnie 
od bezpieczników wewnętrznych. 
1.11.2. Pistolety bez zewnętrznych bezpieczników muszą mieć w pełni funkcjonalne 
bezpieczniki wewnętrzne. 
1.11.3. Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada 
urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte. 
1.11.4. Chowanie broni krótkiej do kabury po jej wykorzystaniu jest zabronione i 
będzie skutkowało dyskwalifikacją. 
1.11.5. Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. 
1.12. Odkładanie broni rozładowanej 
1.12.1. Komora nabojowa broni musi być pusta; naboje nie mogą się znajdować na 
podajniku, a magazynek musi być pusty lub odłączony. 
1.12.2. Zużyty nabój (łuska) może być w komorze nabojowej pod warunkiem, że 
zamek znajduje się w tylnym położeniu, a magazynek jest pusty lub odłączony. 
 
2. Komendy i procedury 
2.1. Zawodnik rozpoczyna przebieg na komendę: „ładuj, przygotuj się” lub „przygotuj 
się”: - zawodnik zgodnie z opisem toru przygotowuje się do wykonania zadania 
2.1.1. Zawodnik włącza lub reguluje optyczne lub elektroniczne urządzenia celownicze 
na jednym wybranym przez siebie i wskazanym sędziemu celu 
2.1.2. Zawodnik ładuje broń, umieszcza ją na stanowiskach oraz zajmuje pozycję 
startową. 
2.2. Sędzia na torze zobowiązany jest do upewnienia się o zgodności stanu broni, 
wyposażenia i samego zawodnika z opisem toru, regulaminem i przepisami 
bezpieczeństwa. 
2.3. Komenda: „jesteś gotowy?” pada, gdy zawodnik zajmie pozycję startową. Jeżeli 
zawodnik wyraźnie nie zaprzecza, pada komenda „UWAGA” i po około 3 sekundach 
sędzia wyzwala sygnał startowy, uruchamiając jednocześnie pomiar czasu „teimerem”. 
2.4. Jeżeli sędzia uzna, że zawodnik zakończył przebieg, podaje komendę: „jeżeli 
skończyłeś, rozładuj”. Jeżeli zawodnik rozładował broń, sędzia podaje komendę „ jeżeli 
rozładowana, strzał kontrolny, broń do kabury” lub „jeżeli rozładowana, strzał 
kontrolny, lufa do góry”, procedurę powtarza się do wszystkich używanych przez 
zawodnika na torze broni. Zakończenie procedury rozładowania broni kończy przebieg. 
2.5. W każdym momencie przebiegu sędzia może zatrzymać zawodnika komendą 
„STOP! rozładuj, … jeżeli rozładowana, strzał kontrolny”, „ broń do kabury” lub „lufa 
do góry”. Procedurę powtarza się do wszystkich używanych przez zawodnika na torze 
broni, po czym przedstawia zawodnikowi przyczynę zatrzymania.  
2.6. Jeżeli sędzia przerwał przebieg z uwagi na awarię wyposażenia zawodnika 
zagrażającą bezpieczeństwu lub awarię strzelnicy (zauważona nieprawidłowość w 
przygotowaniu toru do przebiegu) lub z innych przyczyn, niezależnych od zawodnika, 
należy się zawodnikowi możliwość powtórnego przebiegu na torze. 
2.7. Jeżeli sędzia przerwał przebieg zawodnikowi z uwagi na jego niebezpieczne 
zachowanie na torze, to zawodnik powinien zostać zdyskwalifikowany. 
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3. Broń i wyposażenie zawodnika 
3.1. Broń i wyposażenie zawodnika musi spełniać przepisy bezpieczeństwa.  
3.2. Zawodnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń i amunicję, 
których używa w trakcie przebiegu na torze.  
3.3. Broń długa centralnego zapłonu oznacza broń powtarzalną lub samopowtarzalną 
wyposażoną w kolbę i przeznaczoną do strzelania nabojami pośrednimi lub 
karabinowymi.  
3.4. Broń gładkolufowa oznacza broń długą powtarzalną lub samopowtarzalną 
wyposażoną w kolbę przeznaczoną do strzelania strzelbowymi nabojami śrutowymi lub 
jednolitymi o minimalnym kalibrze wagomiarowym nie mniejszym niż 16.  
3.5. Broń krótka centralnego zapłonu oznacza broń w postaci pistoletów lub 
rewolwerów powtarzalnych lub samopowtarzalnych bez kolby przeznaczoną do 
strzelania nabojami pistoletowymi lub rewolwerowymi.  
3.6. Magazynki do broni długiej i krótkiej centralnego zapłonu muszą być ładowane do 
maksymalnej pojemności – nie więcej jednak niż po 10 sztuk naboi, chyba że opis toru 
przewiduje inaczej.  
3.7. Broń gładkolufowa w pozycji startowej ładowana jest 5 nabojami, chyba że opis 
toru przewiduje inaczej. 
3.8. Zawodnicy nie mogą używać kabur podramiennych oraz typu cross draw. 
Dopuszczalne jest używanie kabur udowych. 
3.9. Zabrania się używania kabur niezakrywających języka spustowego.  
3.10. Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia, musi być użyte przynajmniej jedno.  
3.11. Jeżeli broń krótka nie jest pierwszą bronią, z której zawodnik korzysta podczas 
przebiegu, a w chwili rozpoczęcia ma ona znajdować się w kaburze, wówczas komora 
nabojowa w pistoletach zawsze musi być pusta, a mechanizm uderzeniowy lub kurek w 
pistoletach i rewolwerach zwolniony.  
3.12. Zawodnicy nie mogą łączyć ze sobą magazynków do broni długiej, ani używać 
ładownic do magazynków zamontowanych na broni.  
 
4. Klasy sprzętowe 
4.1. Zawody rozgrywane są bez podziału na klasy sprzętowe. 
 
5. Dyskwalifikacja 
5.1. Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego 
werdyktu przez Sędziego Głównego Zawodów lub jego delegata.  
5.2. Dyskwalifikacja następuje w przypadku naruszenia przez zawodnika zasad 
bezpieczeństwa, a w szczególności:  
5.2.1. W przypadku niebezpiecznego posługiwania się bronią, za które w szczególności 
uznaje się:  
5.2.1.1. Posługiwanie się bronią poza okresem przebywania w strefie bezpieczeństwa 
lub na torze pod bezpośrednim nadzorem sędziego i wykonując wydane przez niego 
komendy. Wyrażenie „posługiwanie się bronią” obejmuje wkładanie i wyjmowanie 
broni z kabury, niezależnie od tego, czy broń jest widoczna (to znaczy także w 
przypadkach gdy broń jest ukryta), jak również przekazywanie broni całkowicie lub 
częściowo schowanej w kaburze,  
5.2.1.2. Dopuszczenie do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany do tyłu 
albo poza obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze,  
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5.2.1.3. Upuszczenie broni załadowanej lub niezaładowanej przez zawodnika w 
jakimkolwiek momencie przebiegu. Zawodnik, który ze względów bezpieczeństwa 
odłoży w trakcie trwania przebiegu w sposób kontrolowany, bezpieczny i zamierzony 
broń na ziemię lub jakikolwiek stabilny element toru, nie podlega karze dyskwalifikacji 
za niebezpieczne posługiwanie się bronią, jeżeli utrzymuje nad nią kontrolę – w ocenie 
sędziego,  
5.2.1.4. Nieprawidłowe odłożenie broni,  
5.2.1.5. Dopuszczenie do sytuacji, w której oś lufy broni przecina jakąkolwiek część 
ciała zawodnika w czasie przebiegu (sweeping). Zdarzenie nie stanowi podstawy do 
dyskwalifikacji, o ile następuje w czasie wkładania lub wyjmowania broni z kabury, a 
palec spustowy zawodnika spoczywa wyraźnie poza kabłąkiem spustu,  
5.2.1.6. Dopuszczenie do sytuacji, w której wylot lufy załadowanej broni krótkiej 
zostanie skierowany w kierunku przeciwnym do kulochwytu na odległość większą niż 
1 m od nóg zawodnika w czasie chowania lub dobywania broni z kabury,  
5.2.1.7. Posługiwanie się w jakiejkolwiek chwili w czasie przebiegu więcej niż jednym 
egzemplarzem broni,  
5.2.1.8. Niewyjęcie palca z wnętrza kabłąka spustowego przy usuwaniu zacięcia, jeżeli 
zawodnik wyraźnie kieruje wylot lufy poza ostrzeliwany cel,  
5.2.1.9. Nietrzymanie palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie ładowania, 
przeładowywania i rozładowywania broni,  
5.2.1.10. Nietrzymanie palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie 
przemieszczania się,  
5.2.1.11. Posługiwanie się w strefie bezpieczeństwa amunicją bojową lub atrapami (w 
tym nabojami szkolnymi, treningowymi, łuskami i zbijakami), w stanie luzem bądź 
zapakowanych w pudełka, załadowanymi magazynkami i ładowaczami . Określenie 
„posługiwanie” nie wyklucza możliwości wchodzenia do strefy bezpieczeństwa z ostrą 
lub ćwiczebną amunicją w kieszeniach, torbach, magazynkach lub ładownicach - pod 
warunkiem jednak, że nie są one stamtąd wyjmowane w czasie pobytu w Strefie 
Bezpieczeństwa.  
5.2.1.12. Posiadanie przy sobie załadowanej broni w jakimkolwiek momencie poza 
momentem gdy zawodnik na polecenie sędziego zajmuję pozycję startową. Za broń 
załadowaną uważa się taką, do której komory nabojowej wprowadzony jest nabój 
bojowy lub jego atrapa, bądź w obrębie broni znajduje się magazynek z nabojem 
bojowym lub atrapą,  
5.2.1.13. Podnoszenie upuszczonej broni. Broń upuszczoną podnosi zawsze sędzia 
funkcyjny, który po przejrzeniu broni umieści ją w pokrowcu, torbie lub kaburze 
zawodnika,  
5.2.1.14. Używanie zabronionej lub niebezpiecznej amunicji lub używanie zakazanej 
broni.  
5.2.1.15. W przypadku gdy, w ocenie sędziego, zawodnik odda strzał przypadkowy. 
(wyjątek: jeżeli przyczyną przypadkowego wystrzału było uszkodzenie części broni, 
zawodnik nie jest karany dyskwalifikacją za naruszenie zasad bezpieczeństwa, ale jego 
wyniki na torze są anulowane; broń, z której padł strzał musi być niezwłocznie 
przedstawiona do przeglądu Sędziemu Głównemu lub jego delegatowi, który dokona 
oględzin i uzna, czy przypadkowy strzał padł na skutek uszkodzenia broni lub jej 
części). Za strzał przypadkowy w szczególności uznawany jest:  
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5.2.1.15.1. Strzał, w wyniku którego pocisk uderza w ziemię bliżej niż 3 m od 
zawodnika z wyjątkiem strzału skierowanego do celu papierowego umieszczonego 
bliżej niż 3 m od zawodnika oraz z wyjątkiem sytuacji niedoładowania amunicji, na 
skutek której pocisk uderza w ziemię bliżej niż 3 m od zawodnika. 
5.2.1.15.2. Strzał padający w czasie przygotowań lub wykonywania czynności 
ładowania, przeładowania lub rozładowania broni. 
5.2.1.15.3. Strzał, który pada w czasie usuwania zacięcia. 
5.2.1.15.4. Strzał, który pada w czasie przekładania broni z jednej ręki do drugiej,  
5.2.1.15.5. Strzał, który pada w czasie przemieszczania się po torze, z wyjątkiem 
sytuacji, w której zawodnik ostrzeliwuje cele w ruchu. 
5.2.1.15.6. Strzał, oddany do celu metalowego z odległości mniejszej niż 8 m w 
przypadku broni krótkiej oraz broni śrutowej. 
5.2.1.15.7. Strzał, oddany do celu metalowego z odległości mniejszej niż 40 m w 
przypadku broni gładko lufowej strzelającej pociskiem jednolitym oraz w przypadku 
broni długiej centralnego zapłonu mierzonej od przodu celu do najbliższej części ciała 
zawodnika będącej w kontakcie z podłożem.  
5.3. Dyskwalifikacja może nastąpić także w przypadku niesportowego, 
niedozwolonego zachowania lub użycia niedozwolonego wyposażenia, które w opinii 
Sędziego Głównego, jest niezgodne z regulaminem zawodów i duchem sportowej 
walki.  
 
6. Postanowienia końcowe 

6.1. Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nie 
opisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego 
Głównego Zawodów. 
 
7. Inne 
7.1. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem 
oraz z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w IPSC – znajomość powyższych 
przepisów potwierdzana jest podpisem na liście startowej 
7.2. 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 
7.3. Przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń 
Organizatora 
7.4. Sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą uczestniczyć w 
zawodach 
7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy 
IPSC 
7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 
7.7. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do 
Organizatora 

 
                                                 Organizator 


