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„SHOOT-OFF” – pojedynek strzelecki (S-O) 
Strzelba dynamiczna - 2019 

 
1. Zasady ogólne 
1.1. W konkurencji Shoot-off stosuje się odpowiednio przepisy konkurencji Strzelba dynamiczna 
IPSC z wyjątkami wynikającymi z niniejszego regulaminu. 
 
Klasy sprzętowe 
2.1. W konkurencji Shoot-off dopuszcza się 3 ( trzy ) klasy strzelbowe - bok/dubeltówka , standard 
manual oraz semi-automatic. 
2.2. Klasa sprzętowa może być otwarta kiedy w niej bierze udział minimum 5 zawodników. 
2.3. Każdy zawodnik może brać udział w więcej niż jednej konkurencji pod warunkiem że korzysta 
z broni spełniającej wymóg danej klasy sprzętowej. 
2.4.1. Strzelba dynamiczna standard manual odpowiada : 
2.4.1.1. Wszystkie strzelby posiadające system ręcznego działania (tj pompki, , przeładowywane 
dźwignią lub zamkiem), produkowane fabrycznie i ogólnie dostępne.. 
2.4.1.2. Pętle, klipsy, boczne ładownice zamocowane na strzelbie są dozwolone 
2.4.1.3. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej długości broni 
2.4.1.4. Kompensatory, porting lufy, tłumiki dźwięku i płomienia są niedozwolone 
2.4.1.5. Zewnętrzne modyfikacje takie jak: obciążniki lub zewnętrzne urządzenia do regulowania i 
zmniejszania odrzutu (poza stopkami z tyłu kolby) są niedozwolone 
2.4.1.6. Celowniki optyczne i optoelektroniczne są niedozwolone 
2.4.1.7. Nie fabryczne otwarte przyrządy celownicze są dozwolone 
2.4.1.8. Rewolwerowe lub wielokrotne oraz wymienne magazynki rurowe i inne  są niedozwolone 
2.4.1.9. Przed sygnałem startowym strzelba może być załadowana maksymalnie 9 sztukami  
2.4.1.10. Szybkoładowacze nie są dozwolone. 
2.4.2. Strzelba dynamiczna semi-automatic odpowiada: Wszystkie strzelby posiadające   system   
          działania samopowtarzalnego , produkowane fabrycznie i ogólnie dostępne. 
2.4.2.1. Pętle, klipsy, boczne ładownice zamocowane na strzelbie są dozwolone 
2.4.2.2. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej długości broni. 
2.4.2.3. Kompensatory, porting lufy, tłumiki dźwięku i płomienia nie są dozwolone 
2.4.2.4. Zewnętrzne modyfikacje takie jak: obciążniki lub zewnętrzne urządzenia do regulowania i 
zmniejszania odrzutu (poza stopkami z tyłu kolby) nie są dozwolone. 
2.4.2.5. Celowniki optyczne i optoelektroniczne nie są dozwolone 
2.4.2.6. Nie fabryczne otwarte przyrządy celownicze są dozwolone 
2.4.2.7. Rewolwerowe  lub  wielokrotne  oraz  wymienne  magazynki  rurowe i inne nie są 
dozwolone 
2.4.2.8. Przed sygnałem startowym strzelba może być załadowana maksymalnie 9  sztukami 
2.4.2.9. Szybkoładowacze nie są dozwolone. 
2.5. Strzelba musi być wyposażona w kolbę, aby umożliwiała strzelanie z oparciem o ramię. 
2.6. W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni lub jej zasadniczych części. 
2.6. Zabrania się używania strzelb mogących prowadzić ogień seriami lub ciągły.     
3. Bok / dubeltówka – wszystkie strzelby łamane.   
3.1. Pętle, klipsy, boczne ładownice zamocowane na strzelbie są dozwolone 
4.2. Nie ma ograniczenia co do maksymalnej długości broni 
4.3. Kompensatory, porting lufy, tłumiki dźwięku i płomienia są niedozwolone 
4.4. Zewnętrzne modyfikacje takie jak: obciążniki lub zewnętrzne urządzenia do regulowania i 
zmniejszania odrzutu (poza stopkami z tyłu kolby) są niedozwolone 
4.5.Celowniki optyczne i optoelektroniczne są niedozwolone 
4.6. .Nie fabryczne otwarte przyrządy celownicze są dozwolone 
4.7. W przypadku dubeltówek oraz boków urządzenia pomagające załadować   jednocześnie obie 
lufy nie są zabronione.
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3. Amunicja 
3.1. Minimalny kaliber 20 wagomiarowe. 
3.2. Dopuszczalna jest amunicja wyłącznie śrutowa. 
3.2.1. Dopuszcza się używanie śrutu wyłącznie o średnicy od 2mm do 3,5 mm 
3.2.2. Dozwolone pociski ołowiane i bizmutowe. 
3.2.3. Używanie śrutu stalowego jest kategorycznie zabronione. 
3.3. W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających i/lub amunicji 
smugowej. 
3.4. Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez 
zawodnika. 
3.5.1. Broń ładujemy na stanowisku przed sygnałem startowym . 
3.5.2. W czasie konkurencji doładowujemy w takiej ilości jak uzna zawodnik za konieczne. 
3.5.3. Ilość koniecznej użytej amunicji zależna jest od ilości i przebiegu pojedynków, które rozegra zawodnik. 
( 50-150 szt.) 
3.5.4. Dozwolone jest przechowywanie dodatkowej amunicji (ponad załadowaną w przygotowanej broni na 
stanowisku), na stoliku, w kieszeniach lub zasobnikach. 
 
4. Sprzęt dodatkowy 
4.1. Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych. 
 
5. Cele 
5.1. W konkurencji stosuje się wyłącznie cele metalowe reaktywne typu „Poper” lub płytki w ilości 
maksymalnie do 8 szt. dla jednego zawodnika (zaleca się, aby ostatni zestrzeliwany cel był większy, a 
pozostałe mniejsze, choć nie jest to obowiązkowe). 
Cele powinny być odległe od zawodników nie mniej niż 6m. 
5.2. Ostatnie zestrzeliwane cele obu zawodników należy ustawić obok siebie w taki sposób, aby po 
przewróceniu częściowo zachodziły na siebie. 
 
6. Boksy startowe 
6.1. Boksy startowe powinny być wykonane z przymocowanych do podłoża listew drewnianych o wysokości 
około 5 cm lub taśmy  i mieć kształt zbliżony do kwadratu o bokach długości około 1 m. 
6.2. Rozmieszczone obok boksów obok siebie nie bliżej niż 3m. 
 
7. Komendy 
7.1. Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia prowadzący jej przebieg. 
7.2. Sygnał startowy rozpoczynający konkurencję można dawać głosem, innym sygnałem dźwiękowym np. 
gwizdkiem. 
 
8. Rejestracja zawodnika 
8.1. Kolejność startujących zależy od numeru startowego. Rejestrujący się zawodnik otrzymuję metryczkę  
którą jest numer startowy zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Możliwe jest również losowanie nr startowego. 
 
9. Zawody 
Zawody składają się z rundy eliminacyjnej (grupowej), oraz zasadniczej (finałowej). 
9.1. Celem rundy eliminacyjnej jest zaszeregowanie zawodników do rundy finałowej. W finale wyłoniony 
zostanie najlepszy zawodnik. 
9.2. W rundzie eliminacyjnej, grupowej rozgrywa się pojedynki w parach każdy z każdym, (przy założeniu że 
grupa liczy 9 zawodników, każdy zawodnik rozgrywa 8 pojedynków) 
9.3. Zawody mogą być również poprowadzone wg załącznika A3 przepisów ipsc  lub starego E3. 
9.4. O przebiegu konkurencji  (S O ) decyduje sędzia główny w zależności od ilości zgłoszonych    
zawodników. 
 
10. Przebieg konkurencji 
10.1. Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na początku zawodów. Później sędzia może 
omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego obowiązkiem. 
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10.2. Pierwszy wywołany zawodnik zajmuje boks startowy lewy na osi a drugi prawy, patrząc w stronę 
kulochwytu. 
10.3. Zawodnik wzywany jest na stanowisko strzeleckie trzykrotnie w ciągu jednej minuty. Niestawienie się 
na stanowisko strzeleckie skutkuje utratą próby w rundzie eliminacyjnej (grupowej) i przebieg „0” albo 
przegraną w rundzie zasadniczej lub finale. 
10.4.1. Strzelanie prowadzi się w postawie strzeleckiej stojąc. 
10.4.2. Broń w chwili rozpoczęcia konkurencji powinna znajdować się w stanie gotowości. 
10.4.3. Załadowana, magazynek załadowany , komora(y), kurek i/ lub spust napięty i bezpiecznik włączony 
(jeżeli broń ma taką możliwość). 
10.4.4. Przed sygnałem startowym stan gotowości zawodnika. 
10.4.4.1. Zawodnik stoi wyprostowany, ze strzelbą w stanie gotowości trzymaną obiema rękami , kolba 
dotyka go na poziomie biodra, kabłąk spustowy ku dołowi, wylot lufy skierowany w stronę kulochwytu a 
palce ma poza kabłąkiem spustowym bez żadnych dodatkowych manewrów (np. mierzenia w stronę celu). 
10. 5. Dwóch zawodników stoi równolegle bokiem do siebie w boksach startowych, przodem w kierunku 
celów. Po sygnale startowym każdy zawodnik ostrzeliwuje swoją grupę celów w jak najkrótszym czasie. 
Podczas ostrzeliwania celów obowiązkowe jest doładowanie, które można dokonać w dowolnym momencie 
po trafieniu i przewróceniu pierwszego celu, a przed ostrzelaniem ostatniego (nie wolno doładowywać jeżeli 
ani jeden cel nie został przewrócony). 
10.6. Doładowanie, które jest obowiązkowe dokonuje się z ładownicy  (lub np. worka zrzutowego) 
zamocowanej na pasie, (na wysokości bioder) w który zawodnik jest wyposażony.  
10.7. Pojedynek wygrywa zawodnik, którego skrajny wewnętrzny cel zostanie przewrócony wcześniej, niż 
odpowiadający mu cel przeciwnika, pod warunkiem, że wszystkie inne jego cele już są przewrócone. 
10.8. W momencie oddawania strzału, żadna część ciała nie może znajdować się przed płaszczyzną wylotu 
lufy, dotykać górnej płaszczyzny listwy tworzącej boks lub dotykać podłoża za tą listwą. 
10.9. Konkurencję rozgrywa się bez strzałów próbnych. 
 
11. Wyniki 
11.1. Zawody rozgrywa się systemem „każdy z każdym”. Za wygrany pojedynek zawodnik otrzymuje 1 
punkt. 
11.2. Zawody w grupie wygrywa zawodnik o największej ilości zdobytych punktów. 
11.3. W przypadku równej ilości punktów decydują wcześniej rozegrane pojedynki między poszczególnymi 
zawodnikami mającymi tą samą ilość punktów. Jeżeli i to nie pozwala na rozstrzygnięcie to brany jest 
pojedynek bezpośredni między nimi. 
11.4. Jeżeli nie można wyłonić zwycięscy z powodów innych nie ujętych, prowadzący ma prawo rozegrać 
niezbędną ilość dogrywek. 
11.5.1. W części finałowej rozgrywki odbywają się zgodnie z załącznikiem nr A3, czyli przegrany odpada 
wygrany przechodzi dalej. 
11.5.2. Jedyny wyjątek w tym etapie stanowi pojedynek o trzecie i czwarte miejsce. 
11.5.3. Całe zawody mogą być również poprowadzone wg załącznika A3 przepisów IPSC. lub starego E3. 
 
12. Bezpieczeństwo 
12.1. W czasie trwania zawodów oraz w konkurencji, zawodników obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne 
z przepisami IPSC, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Podczas trwania konkurencji należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 
12.2. Wyjmowanie broni przez zawodników ze skrzyń transportowych lub innych futerałów, tylko na 
stanowisku strzeleckim lub w strefie bezpieczeństwa; 
12.3. Wprowadzanie pierwszej sztuki amunicji lub magazynka do broni tylko na stanowisku strzeleckim i na 
komendę sędziego;                                                                        
12.4. Zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią; 
12.5. Zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni; 
12.6. Nie wysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy. 
12.7. Kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu po sygnale startowym. 
12.8. Zakaz podnoszenia amunicji lub  upuszczonej w trakcie trwania pojedynku. 
 
13. Kary 
13.1. Przegraną zawodnika z pojedynku powoduje: 
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13.1.1. Ostrzelanie i przewrócenie skrajnego wewnętrznego celu przed przewróceniem innych; 
13.1.2. Nie wykonanie przepisowego doładowania. 
13.1.3. Podczas strzelania, dotknięcie z góry listwy tworzącej boks lub podłoża poza boksem, jakąkolwiek 
częścią ciała. 
13.1.4. W takich przypadkach zwycięstwo przyznaje się przeciwnikowi. 
13.2. Za nie sportowe zachowanie, zamiana metryczek między zawodnikami, co skutkuje startem w imieniu 
innego zawodnika, karane jest dyskwalifikacją obu zawodników. 
13.3. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z zawodów. 
 
14. Problemy techniczne z bronią lub amunicją 
14.1. Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. 
 
15. Kalibracja poperów 
15.1. Kalibracja poperów odbywa się amunicją o średnicy śrutu od 2,28 do 2,54 mm, całkowita waga ładunku 
śrutowego 28 g. 
15.2. Specyfikacja broni, kaliber 12 wagomiaru, maksymalna długość lufy 66 cm, pełny cylinder lub lufa bez 
wymiennych czoków, sposób działania dowolny. 
15.2. Przebieg kalibracji określa załącznik nr C1 do przepisów Strzelba Dynamiczna IPSC. 
 
16. Protesty 
16.1. Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu 
spornego zdarzenia. Protest należy kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 
16.2. Wnoszący protest zobowiązany wnieś opłatę kaucyjną w wysokości 100 zł, która podlega zwrotowi w 
razie uznania protestu a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności. 
 
17. Różne 
17.1. We wszystkich spornych sprawach decyduje sędzia główny a jego decyzja jest ostateczna. 
 


