
R E G U L A M I N 
 

KLUBOWYCH  ZAWODÓW  STRZELECKICH  - „SZYBKA  TRÓJKA - 2020” 
 

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

2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 - ka” 
- Kontakt - biuro:   tel. 604 608 251      mail: biuro@10-strzel.org 
- Zapisy na zawody: tel. 884608255 

 

3. Termin  i  miejsce  zawodów: 
- 21.06.2020 r.  godz. od 9.00 do 17.00 
- Strzelnica Sportowa Gminy Kobiele Wielkie w Jasieniu 

4. Program zawodów - konkurencje: 
3gun  zapisy - 20 zawodników  9.00 - 13.00 
Strzelba IPSC zapisy - 12 zawodników  13.00 - 15.00 
Pistolet IPSC zapisy - 12 zawodników  15.00 - 17.00 
- karabin centralnego zapłonu (dopuszcza się karabiny wyłącznie z mechanicznymi przyrządami 
celowniczymi lub celownikami kolimatorowymi bez powiększenia) 
- strzelba (dopuszcza się strzelby pump-action, bock oraz strzelby automatyczne) 
- pistolet centralnego zapłonu 
 

Opis toru dostępny przed zawodami na strzelnicy (briefing).  
 

5. Uczestnictwo: 
Osoby posiadające własną broń, amunicję oraz wyposażenie niezbędne do udziału w konkurencjach 
(pas, kabura, ładownice oraz minimum dwa magazynki). 
 

6. Klasyfikacja: 
Klasyfikacja indywidualna. 
 

7. Nagrody: 
Dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w każdej konkurencji. 
 

8. Zgłoszenia: 
Zapisy telefonicznie pod numerem 884608255. W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia 
organizator nie gwarantuje możliwości startu w zawodach. 
 

9. Koszty uczestnictwa: 
3 gun   - 50 zł 
Strzelba IPSC - 40 zł 
Pistolet IPSC - 40 zł 
 

10. Sprawy różne: 
- jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nie opisana w 

regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego Zawodów 
- 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 

- obowiązuje tylko jeden start 
- w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach obowiązuje opłata startowa w wysokości 50% 
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora 
- sędziowie prowadzący zawody mogą uczestniczyć w zawodach 
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy IPSC 
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 
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