
Regulamin zawodów strzeleckich  
Tactical Dragons - Zombie Challenge  

organizowanych przez  
Stowarzyszenie „SIGMA SHOOTING”  

17 września 2017 roku. 
 
 

1 CEL ZAWODÓW 

· Wyłonienie najlepszego zawodnika  
· Popularyzacja strzelectwa sportowego (dynamicznego) 
· Rywalizacja sportowa  
· Zdobywanie klas sportowych, odznak strzeleckich  
· Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich przydatnych w 

obronności państwa 

2 ORGANIZATOR 
TOWARZYSTWO STRZELECKIE SIGMA SHOOTING 
91-174 Łódź, ul. Romanowska 45 
email: kontakt@sigma-shooting.pl 
tel.: 510-39-42-93 

3 TERMIN I 
MIEJSCE 

Termin: 
 

NIEDZIELA, 17.09.2017 
 
Godzina: 
Rejestracja: 10.00 
Rozpoczęcie: 11.00 
 

Strzelnica: 
SIGMA SHOOTING, 97-403 Drużbice (powiat bełchatowski, województwo łódzkie), 
Brzezie 27 

4 PROGRAM 

 
Konkurencja ZOMBIE CHALLENGE – pistolet lub rewolwer lub pistolet maszynowy 
dowolnego kalibru (tylko broń krótka samopowtarzalna lub powtarzalna oprócz 
czarnoprochowej) - 4 tory ok. 80 strzałów 

 

5 UCZESTNICTWO 
Wszyscy posiadający licencję PZSS, patent strzelecki, Żołnierze, policjanci oraz 
przedstawiciele innych służb mundurowych, członkowie klubów i stowarzyszeń 
strzeleckich, Zaproszeni goście. 
NIE JEST WYMAGANA PRZYNALEŻNOŚĆ DO REGIONU IPSC. 

6 KLASYFIKACJA Indywidualna według uzyskanych wyników. 

7 NAGRODY Za miejsce 1 - nagroda w postaci „latarki taktycznej do broni krótkiej” 
Za miejsce 2-3 - dyplom 

8 ZGŁOSZENIA Termin zgłoszeń: w dniu zawodów od godz. 10.00 do 11.00 lub internetowo na adres email: 
kontakt@sigma-shooting.pl 

9 KOSZTY 
UCZESTNICTWA 

Startowe: 70zł – płatne przelewem na konto klubu (nr: 88 1140 2004 0000 3902 7660 8679) 
z dopiskiem „wpisowe na zawody strzeleckie TACTICAL DRAGONS – ZOMBIE imię i 
nazwisko” lub 100 zł w dniu zawodów (gotówką) 
Proszę zabrać potwierdzenie wpłaty środków na konto. 

10 SPRAWY 
RÓŹNE 

Broń i amunicja własna. 
Dozwolone są wszelkie legalne akcesoria do broni np. latarki, lasery, kabury udowe, 
kamizelki taktyczne, maski przeciwgazowe, hełmy, kominiarki itp.  
Wśród uczestników, który zapozują do zdjęcia (możliwość zasłonięcia twarzy) dodatkowo 
zostanie rozlosowana nagroda w postaci okularów strzeleckich za „najbardziej 
oszpejowanego zawodnika zawodów”  
Organizator zapewni w miarę możliwości broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej 
broni (zwrot kosztów amunicji). Liczba jednostek broni ograniczona  
Zawody w kalendarzu ŁZSS.  
Zawody odbędą się bez względu na pogodę 
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Regulamin zawodów: 
 
 
1. W zawodach można korzystać tylko i wyłącznie z broni krótkiej samopowtarzalnej lub powtarzalnej. Zakazana jest 

broń samoczynna oraz czarnoprochowa oraz wszystkie rodzaje broni długiej. 
 

2. Rodzaje broni dozwolone w konkurencji: 
a) pistolety centralnego i bocznego zapłonu 
b) rewolwery centralnego i bocznego zapłonu 
c) pistolety maszynowe, pistolety z konwersją (np. glock+ronin) 

3. Amunicja: zgodna z rodzajem i kalibrem broni z pkt. 2 
 

4. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 
a) Dopuszcza się ładowanie magazynków (dowolna liczba) dowolną liczbą naboi, chyba że pisemny opis toru 

mówi inaczej,  
b) Pozycja startowa w wyznaczonym miejscu, chyba że pisemny opis toru mówi inaczej, 
c) Kondycja broni - określona przez pisemny opis toru lub sędziego toru, 
d) Sygnał startowy – dźwiękowy (timer), 
e) Wynikiem jest czas powiększony o ewentualne kary. „miss’ + 10s, „procedura” + 10s. 
 

5. Sprzęt dodatkowy: 
a) Każdy bezpieczny dopuszczony przez Sędziwego Głównego w tym np.: latarki, kolimatory, lasery, elementy 

umundurowania, hełmy, maski przeciwgazowe, kabury udowe, itp. 
b) Ubiór: taktyczny np.: mundury, kamuflaże, kombinezony, sportowy, dowolny zapewniający fajną zabawę 
 

6. Komendy:  
Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. 
Komendy występujące na torze są następujące:  
ŁADUJ PRZYGOTUJ SIĘ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje 
lub nie w zależności od kondycji broni na danym torze/  
PRZYGOTUJ SIĘ /zawodnik umieszcza broń, magazynki i amunicję w miejscu wyznaczonym przez sędziego lub 
wynikającym z opisu toru/  
STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/  
JEŚLI SKOŃCZYŁEŚ ROZŁADUJ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pustą komorę nabojową/ 
JEŚLI ROZŁADOWAŁEŚ STRZAŁ KONTROLNY - BROŃ KABURA /oddajemy strzał kontrolny w kierunku 
bezpiecznym, chowamy broń do kabury/  
W przypadku, gdy zawodnik ukończy konkurencję MUSI poddać się procedurze rozładowania i sprawdzenia broni. 
Za niepoprawne rozładowanie broni w efekcie, którego padnie przypadkowy strzał odpowiada tylko i wyłącznie 
zawodnik. Karą jest dyskwalifikacja z zawodów. 
 

7. Punktacja i wyniki: 
Wynikiem indywidualnym zawodnika jest suma jego czasu przebiegów na wszystkich torach (liczona od sygnału 
startowego do ostatniego strzału) w sekundach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zawodnik z najniższym 
czasem łącznym na wszystkich torach (po uwzględnieniu kar typu miss/procedura) wygrywa. W przypadku uzyskania 
tego samego czasu o wygranej decyduje mniejsza ilość naliczonych kar, a w przypadku ich braku Sędzia Główny 
decyduje o formie i rodzaju dogrywki rozstrzygającej o wyniku. W innych nieopisanych przypadkach ostateczną decyzję 
podejmuje Sędzia Główny.  
Definicje: 

a) „punktowany strzał” - to jedna przestrzelina znajdująca się w dowolnym miejscu sylwetki/postaci znajdującej się 
na tarczy. 

b) „miss” - oznacza karę za brak trafienia w tarczę bądź trafienie poza obszarem „punktowanego strzału” 
c) „procedura” – oznacza karę nałożoną na zawodnika za każde przewinienie/niezgodność wykonanego 

przebiegu z opisem toru/zasadami przebiegu na konkretnym torze 
 

8. Bezpieczeństwo: 
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:  
a) przenoszenie broni na terenie strzelnicy (poza wykonywaniem przebiegu na torze) bez podłączonego magazynka i 
naboju w komorze;  
b) ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;  
c) zakaz jakichkolwiek manewrów załadowaną bronią zagrażających zdrowiu lub życiu;  
d) zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni;  
e) niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału lub trakcie 
poruszania się z bronią załadowaną/przeładowaną;  
f) kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu;  
g) zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji;  



h) na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicja i środkami do jej 
przenoszenia. Wyznacza się na strzelnicy „Strefę Bezpieczeństwa”, w której zawodnicy mogą składać się do strzału, 
czyścić, rozbierać, manipulować, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, przygotowywać się do strzelania, itp. 
Broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być załadowana. W „Strefie bezpieczeństwa” nie można wyjmować żadnego 
rodzaju amunicji, nawet ćwiczebnej. Manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione.  
 
9. Kary: 

a) za „missa”: +10s za brak każdego wymaganego „punktowanego strzału” (standardowo tarcza ma dwa 
punktowane strzały, chyba że opis toru mówi inaczej). Maksymalna ilość kar tego typu nie może przekraczać 
minimalnej liczby strzałów na danym torze. 

b) za „procedurę”: +10s za każdy „punktowany strzał” oddany niezgodnie z opisem toru/poleceniem sędziego np.: 
kontynuowanie strzelania bez dokonania wymaganej zmiany magazynka. Kar nie może być więcej niż 
„punktowanych strzałów”, które pozostały zawodnikowi do końca przebiegu. 

 
10. Dyskwalifikacje 
Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany niezwłocznie z zawodów na skutek: 

a) rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa; 
b) złamania kątów bezpieczeństwa, w wyniku którego powstało realne zagrożenie dla uczestników lub widzów; 
c) upuszczenia załadowanej broni lub utratę kontroli nad bronią; 
d) oddanie przypadkowego/niekontrolowanego strzału np. przy rozładowywaniu broni bądź jej dobywaniu; 
e) niesportowego/niekoleżeńskiego zachowania; 

Dyskwalifikację należy odnotować w metryczce oraz niezwłocznie powiadomić Sędziego Głównego.  
 
11. Problemy techniczne z bronią lub amunicją 
Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. Zawodnik ma 3 minuty na usunięcie w sposób 
bezpieczny awarii broni. Jeśli się to nie uda sędzia zatrzymuje przebieg. Do zmierzonego czasu (odczytanego z timera) 
należy doliczyć wszystkie kary typu „miss” (wynikające z nieostrzelanych celów). Kary typu „procedura” mogą być 
naliczane tylko do momentu przerwania przebiegu. W przypadku, gdy zawodnik nie może lub nie potrafi usunąć awarii 
broni/amunicji sędzia ma obowiązek rozwiązania tego problemu. 
 
12. Protesty  
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego 
zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 
 
Interpretacja powyższych regulaminów należy do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. 

 


