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R E G U L A M I N 
 

KLUBOWYCH  ZAWODÓW  STRZELECKICH  - „SZYBKA  TRÓJKA - 2018” 
 

1. Cel zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS 
- doskonalenie umiejętności strzeleckich 
 

2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka”                  tel.  604-608-251 mail: 
klub10ds@poczta.onet.pl 
 

3. Termin i miejsce zawodów:  
- zgodnie z Klubowym Kalendarzem Imprez Strzeleckich na 2018 r: 
 

1) 24.06.2018 r.  godz.: 09.00 - 15.00  2)  23.09.2018 r.  godz.: 09.00 - 15.00  

Strzelnica Sportowa Gminy Kobiele Wielkie w Jasieniu 
 

4. Program zawodów. 
konkurencja: dowolny karabin centralnego zapłonu, dowolna strzelba gładkolufowa 
(strzelby automatyczne - naliczany czas karny 0,5 sek. / strzał), dowolny pistolet 
centralnego zapłonu 
Opis toru (schemat toru: załącznik) 
4.1. Minimalna łączna ilość strzałów na torze wynosi 32                                                   
4.2. Na torze używa się: 
4.2.1. Strzelby z amunicja śrutową – minimum 8 strzałów 
4.2.2. Karabinu – minimum 12 strzałów 
4.2.3. Pistoletu –12 strzałów 
4.3. Dopuszcza się ładowanie karabinu i pistoletu maksymalnie po 10 szt. amunicji do 
jednego magazynka oraz 5 szt. amunicji do strzelby 
4.4. Do ostrzelania przewidziane są następujące cele: 

4.3.1. Tarcze IPSC  – broń pistolet – ilość tarcz 3 – ilość trafień 6, broń karabin – ilość 
tarcz 6 – ilość trafień 12  
4.3.2. Blachy metalowe okrągłe  – broń pistolet – szt. 1 – ilość trafień 1, broń strzelba 
– szt. 3 – ilość trafień 3 
4.3.3. Gwiazda metalowa – broń pistolet – szt. 1 – ilość trafień 5, broń strzelba – szt. 1 
– ilość trafień 5 

    4.5. Urządzenia do odkładania broni (beczki) – U1 – karabin, U2 – strzelba 
    4.6. Procedura startowa i położenie broni 

Pozycja startowa znajduje się w boksie nr 1. Zawodnik trzyma karabin (broń 
załadowana, przeładowana, zabezpieczona), strzelba na stanowisku obok K2 
(załadowana 5 szt. amunicji, nieprzeładowana, zabezpieczona, w przypadku strzelby 
łamanej – broń rozładowana), pistolet w kaburze (załadowany, nieprzeładowany) 

4.7. Procedura strzelania 
Po sygnale startowym należy: 
 z karabinu, w dowolnej kolejności, z boksu K1 ostrzelać tarcze IPSC K1-K3, z boksu 

K2 ostrzelać tarcze IPSC K4-K6. Każda z tarcz powinna być ostrzelana 2 strzałami, 
 ze strzelby, z wyznaczonej strefy w dowolnej kolejności ostrzelać cele metalowe na 

gwieździe oraz blachy metalowe okrągłe, (doładowanie strzelby dopuszczone po 
pierwszym strzale w wyznaczonej strefie). 
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 z pistoletu, w dowolnej kolejności, z boksu P1 ostrzelać cele metalowe na gwieździe 
oraz blachę metalową okrągłą, z boksu P2 ostrzelać tarcze IPSC P1-P3. Każda z tarcz 
powinna być ostrzelana 2 strzałami, 

4.8. Przemieszczanie wyłącznie w wyznaczonej strefie. 
4.9. W przypadku korzystania ze strzelb automatycznych do każdego trafionego celu 
metalowego, doliczany będzie czas 0,5s.  
4.10. Punktacja – Punktacja zawodnika  opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że 
wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w 
sekundach).  
Kary nakładane są w następujący sposób: 

 Tarcza IPSC = A - kara 0 sekund, C - kara 0,5 sekundy, D - kara 1,5 sekundy 
 Brak przestrzeliny, ale ostrzelanie tarczy IPSC = miss - kara 5 sekund 
 Nietrafienie celu metalowego = miss - kara 5 sekund 
 Nieostrzelanie celu = Kproc - kara 5 sekund za każdy nieostrzelany cel 
 Ostrzelanie celu NO-SHOOT - kara 5 sekund za każdy ostrzelany cel 

 

5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy posiadający własną broń, amunicję oraz wyposażenie niezbędne do udziału w 

konkurencji 3gun (pas, kabura, ładownice oraz minimum dwa magazynki). 
 

6. Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna 
 

7. Nagrody: 
- medale oraz dyplomy dla 3 najlepszych zawodników 
- nagrody wydawane wyłącznie podczas ceremonii dekoracji 
 

8. Zgłoszenia: 
- zapisy na dzień 24.06.2018 r. w formie elektronicznej (email lub telefon) 
- w przypadku nie dokonania wcześniejszego zgłoszenia udziału organizator nie gwarantuje 

możliwości startu w zawodach. 
 

9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa – własna broń i amunicja – 40,00 zł 
 

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 
- metryczki startowe z nadanym kolejnym numerem startowym wydawane są każdemu 
zawodnikowi do dalszego wypełnienia – start odbywa się wg kolejności numeru startowego 
- każdy zawodnik ma obowiązek posiadać umiejętność praktycznego i bezpiecznego 
posługiwania się bronią oraz wyposażeniem strzelnicy – brak powyższych umiejętności 
może skutkować dyskwalifikacją 
- zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu 
- obowiązuje tylko jeden start w poszczególnych konkurencjach 
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora 
- 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 


