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Regulamin zawodów  

 

1. CEL ZAWODÓW  

Wyłonienie najlepszego zawodnika  

Popularyzacja strzelectwa sportowego  

Rywalizacja sportowa  

Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich przydatnych w obronności państwa 

 
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

STOWARZYSZENIE STRZELECKO-KOLEKCJONERSKIE C4 GUNS 

ul. Rojna 26B/52, 91-134 Łódź 

KRS: 0000718012, NIP: 9471995056, REGON: 369456501 

email: kontakt@c4guns.pl 

www: https://c4guns.pl 

tel: 507 058 414 

 
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

Strzelnica: STRZELMISTRZ/C4 GUNS, 92-318 Łódź, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 141 

REJESTRACJA 10.00/START 11.00 

 
4. PROGRAM ZAWODÓW  

Karabin centralnego zapłonu 50m – Kategoria STANDARD, 3 + 10 strzałów. 

Karabin centralnego zapłonu 50m – Kategoria OPEN, 3 + 10 strzałów. 

Karabin bocznego zapłonu 50m – Kategoria STANDARD, 3 + 10 strzałów. 

Karabin bocznego zapłonu 50m – Kategoria OPEN, 3 + 10 strzałów. 

Strzelba „dynamiczna” – Kategoria MANUAL, 10 strzałów. 

Strzelba „dynamiczna” – Kategoria SEMI-AUTO, 10 strzałów. 

Strzelba „dowolna” – Kategoria OPEN, 5 strzałów (breneka/tarcza/25m). 

Pistolet centralnego zapłonu 25m, 3 + 10 strzałów. 

Pistolet bocznego zapłonu 25m, 3 + 10 strzałów. 

Pistolet centralnego zapłonu /IPSC Level I/.  – opcjonalnie 

Pistolet centralnego zapłonu /Stalufka/.  – opcjonalnie 

Pistolet maszynowy 25m, 3 + 10 strzałów. – opcjonalnie 

Rewolwer czarnoprochowy 25m, 5 + 5 strzałów - opcjonalnie 

 
5. UCZESTNICTWO 

Wszyscy posiadający licencję PZSS. Żołnierze, policjanci oraz przedstawiciele innych służb mundurowych, 
członkowie klubów i stowarzyszeń strzeleckich, strzelcy czarnoprochowi, Zaproszeni goście. 

mailto:kontakt@c4guns.pl
https://c4guns.pl
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6. KLASYFIKACJA 

Indywidualna według uzyskanych wyników 

 
7. NAGRODY  

Za miejsca 1-3 – dyplomy w każdej konkurencji 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia w dniu zawodów w godzinach 10.00-11.00.  

 
9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe: 40 zł za pierwszą konkurencję + 20 zł za każdą następną 

 
10. SPRAWY RÓŻNE 

Broń i amunicja własna.  

Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni (zwrot kosztów amunicji).  

Zawody w kalendarzu ŁZSS.  

Zawody odbędą się bez względu na pogodę 

 

 

 

Regulamin zawodów w 2019 

 

I. REGULAMIN KONKURENCJI 

 

1. Karabin centralnego zapłonu 50m – Kategoria STANDARD: 

1.1. Tarcza: TO-3004 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

1.2. Dystans: Odległość do tarcz 50m, 

1.3. Liczba strzałów: 10 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

1.4. Broń: Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45), (wyłącznie centralnego 
zapłonu). Karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co 
do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby, kompensator max fi 26 
dł.90mm. W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 

1.5. Amunicja: 13 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt. (strzały oceniane). 

1.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

1.6.1. ilość strzałów: 3 + 10, 

1.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

1.6.3. czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

1.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 
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2. Karabin centralnego zapłonu 50m – Kategoria OPEN: 

2.1. Tarcza: TO-3004 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

2.2. Dystans: Odległość do tarcz 50m, 

2.3. Liczba strzałów: 10 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

2.4. Broń: Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45), (wyłącznie centralnego 
zapłonu). Karabiny wyposażony w dowolne przyrządy celownicze (kolimator, luneta z dowolnym 
powiększeniem), nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), 
rodzaju kolby i kompensatorów. W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej 
zasadniczych części. 

2.5. Amunicja: 13 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt. (strzały oceniane). 

2.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

2.6.1. ilość strzałów: 3 + 10,  

2.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

2.6.3. czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

2.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

 

3. Karabin bocznego zapłonu 50m – Kategoria STANDARD: 

3.1. Tarcza: TO-3004 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

3.2. Dystans: Odległość do tarcz 50m, 

3.3. Liczba strzałów: 10 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

3.4. Broń: Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze .22lr wyposażony wyłącznie w 
mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie 
funkcjonować) i rodzaju kolby. W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej 
zasadniczych części.  

3.5. Amunicja: 13 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt. (strzały oceniane). 

3.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

3.6.1. ilość strzałów: 3 + 10, 

3.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

3.6.3. czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane)  

3.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

 

4. Karabin bocznego zapłonu 50m – Kategoria OPEN: 

4.1. Tarcza: TO-3004 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

4.2. Dystans: Odległość do tarcz 50m, 

4.3. Liczba strzałów: 10 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 
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4.4. Broń: Karabin samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze .22lr wyposażony w dowolne przyrządy 
celownicze (kolimator, luneta z dowolnym powiększeniem). Nie ma ograniczeń co do siły spustu 
(jednak musi on bezpiecznie funkcjonować) oraz kolby i kompensatorów. W trakcie trwania 
konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 

4.5. Amunicja: 13 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt. (strzały oceniane). 

4.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

4.6.1. ilość strzałów: 3 + 10, 

4.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

4.6.3. czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

4.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

 

5. Pistolet centralnego zapłonu 25m: 

5.1. Tarcza: TO-5001 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

5.2. Dystans: Odległość do tarcz 25m, 

5.3. Liczba strzałów: 10 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

5.4. Broń: Rewolwer lub pistolet samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45), 
wyłącznie centralnego zapłonu, długość lufy max. 30 cm, Broń wyposażone wyłącznie w mechaniczne 
przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie 
funkcjonować). W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 

5.5. Amunicja: 13 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt. (strzały oceniane). 

5.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

5.6.1. ilość strzałów: 3 + 10, 

5.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

5.6.3. czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

5.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

6. Pistolet maszynowy 25m: 

6.1. Tarcza: TO-5001 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

6.2. Dystans: Odległość do tarcz 25m, 

6.3. Liczba strzałów: 10 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

6.4. Broń: Pistolet maszynowy samopowtarzalny w kalibrze do 11,43 mm (.45), wyłącznie centralnego 
zapłonu. Dopuszczone jest stosowanie kolb przystawnych lub „konwersji” np. ronin do broni krótkiej 
po wcześniejszej akceptacji przez sędziego głównego. Broń wyposażona wyłącznie w mechaniczne 
przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie 
funkcjonować). W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 

6.5. Amunicja: 13 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt. (strzały oceniane). 

6.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

6.6.1. ilość strzałów: 3 + 10, 
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6.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

6.6.3. czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

6.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

 

 

7. Pistolet bocznego zapłonu 25m: 

7.1. Tarcza: TO-5001 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

7.2. Dystans: Odległość do tarcz 25m, 

7.3. Liczba strzałów: 10 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

7.4. Broń: Rewolwer lub pistolet samopowtarzalny lub powtarzalny w kalibrze .22lr, długość lufy max. 30 
cm, Broń wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły 
spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować). Kolby dostawne są zabronione. W trakcie trwania 
konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 

7.5. Amunicja: 13 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) 
oraz 1x10 szt. (strzały oceniane). 

7.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

7.6.1. ilość strzałów: 3 + 10, 

7.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

7.6.3. czas strzelania 1 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) 

7.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

 

8. Strzelba gładko lufowa „Dynamiczna” – Kategoria MANUAL: 

8.1. Cele: 10 szt. – cele reaktywne 

8.2. Liczba strzałów: minimum 10 szt. - strzelanie dynamiczne. 

8.3. Broń: Tylko strzelba powtarzalna (gładko lufowa) typu „pump-action”. 

8.4. Amunicja: Tylko i wyłącznie śrutowa w kalibrze używanej broni 

8.5. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: Po sygnale startowym dowolną metodą, w najkrótszym 
czasie ostrzelać wszystkie cele metalowe z wyznaczonego obszaru. Dopuszcza się ładowanie strzelby 
maksymalnie 6-cioma nabojami. 

8.6. Pozycja startowa: zgodna z opisem toru lub decyzją Sędziego Głównego 

8.7. Stan gotowości broni: zgodna z opisem toru lub decyzją Sędziego Głównego.  

8.8. Sygnał startowy: dźwiękowy (timer) 

8.9. Wyniki: czas powiększony o ewentualne kary. „miss’ + 5s, „procedura” + 3s. 

 

9. Strzelba „dowolna” 25m – Kategoria OPEN: 

9.1. Tarcza: TO-5001 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 
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9.2. Dystans: Odległość do tarcz 25m, 

9.3. Liczba strzałów: 5 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

9.4. Broń: Dowolna strzelba gładkolufowa. Broń wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy 
celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować). W trakcie 
trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 

9.5. Amunicja: 5 sztuk amunicji (TYLKO I WYŁĄCZNE BRENEKA/SLUG) w kalibrze używanej broni, amunicja 
ładowana w zależności od możliwości broni. 

9.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

9.6.1. ilość strzałów: 5, 

9.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

9.6.3. czas strzelania 5 min, 

9.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

 

 

10. Strzelba gładko lufowa „Dynamiczna” – Kategoria SEMI-AUTO: 

10.1. Cele: 10 szt. – cele reaktywne 

10.2. Liczba strzałów: minimum 10 szt. - strzelanie dynamiczne. 

10.3. Broń: Tylko strzelba samo-powtarzalna (gładko lufowa). 

10.4. Amunicja: Tylko i wyłącznie śrutowa w kalibrze używanej broni 

10.5. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: Po sygnale startowym dowolną metodą, w 
najkrótszym czasie ostrzelać wszystkie cele metalowe z wyznaczonego obszaru. Dopuszcza się 
ładowanie strzelby maksymalnie 6-cioma nabojami. 

10.6. Pozycja startowa: zgodna z opisem toru lub decyzją Sędziego Głównego  

10.7. Stan gotowości broni: zgodna z opisem toru lub decyzją Sędziego Głównego.  

10.8. Sygnał startowy: dźwiękowy (timer) 

10.9. Wyniki: czas powiększony o ewentualne kary. „miss’ + 5s, „procedura” + 3s. 

 

11. Rewolwer czarnoprochowy 25m: 

11.1. Tarcza: TO-5001 (lub inna zaakceptowana przez Sędziego Głównego) 

11.2. Dystans: Odległość do tarcz 25m, 

11.3. Liczba strzałów: 10 szt. (5 +5) - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie. 

11.4. Broń: Rewolwer na proch czarny rozdzielnego ładowania w dowolnym kalibrze (oryginał lub 
replika). W przypadku wątpliwości co do dopuszczenia broni ostateczną decyzję o dopuszczeniu 
podejmuje sędzia główny. Broń wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma 
ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować). W trakcie trwania 
konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 

11.5. Amunicja: 10 sztuk pocisków w kalibrze używanej broni (+komponenty), amunicja ładowana 
1x5 szt. (pierwsza seria) oraz 1x5 szt. (druga seria). 
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11.6. Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 

11.6.1. ilość strzałów: 5 + 5, 

11.6.2. pozycja strzelecka stojąc,  

11.6.3. czas strzelania łącznie 10min - 5 min (pierwsza seria), 5 min (druga seria) 

11.6.4. używanie monitorów, przyrządów obserwacyjnych lub podpowiedzi osób trzecich jest surowo 
zabronione i po ostrzeżeniu karane dyskwalifikacją. 

11.6.5. Rozładowanie broni dla tej konkurencji polega na wyjęciu bębna z rewolweru oraz zdjęciu 
kapiszonów z każdego kominka 

11.6.6. NA KAŻDYM ETAPIE TRWANIA KONKURENCJI SĘDZIA MOŻE PRZERWAĆ JEJ PRZEBIEG JEŚLI 
UZNA, ŻE ZACHOWANIE ZAWODNIKA ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU NA STRZELNICY. 

 

 

12. Pistolet centralnego zapłonu IPSC Level I: 

Zgodnie z aktualnym regulaminem strzelań dynamicznych IPSC dostępnym na stronie REGIONU pod 

adresem https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/ 

 

 

II. PRZEPISY OGÓLNE 

 

1. Komendy 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. 

Komendy stosowane w trakcie konkurencji statycznych są następujące:  

ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje/  

START /można strzelać/  

STOP /przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/  

ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ /odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz 
pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/  

W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję statyczną przed upływem przewidzianego czasu, odłącza 
magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni. 

W konkurencjach dynamicznych wszystkie komendy wydawane zawodnikowi odpowiadają komendą z 
przepisów IPSC. 

 

2. Punktacja i wyniki  

W konkurencjach statycznych wynikiem jest suma wartości najwyżej ocenianych przestrzelin w tarczy. Ilość 
ocenianych przestrzelin(strzałów) określa regulamin konkurencji. W konkurencjach dynamicznych innych niż 
IPSC wynikiem jest czas przebiegu powiększony o ewentualne kary. Sposób oceny przebiegu w IPSC określa 
odrębny regulamin.  

https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/
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3. Bezpieczeństwo  

Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:  

3.1. przenoszenie broni długiej (karabin, strzelba) na terenie strzelnicy tylko lufą do góry lub do dołu, 
zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka; 

3.2. ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego; 

3.3. zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią; 

3.4. zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni; 

3.5. niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału; 

3.6.  kładzenie palca na języku spustowym i wewnątrz kabłąka tylko po skierowaniu broni w stronę celu;  

3.7. zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji; 

3.8. zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji za wyjątkiem strzelań dynamicznych 

3.9. 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. 
Poruszanie się z karabinami na strzelnicy możliwe jest tylko z lufą do góry lub do dołu. Dozwolone jest 
dobywanie karabinu z futerału i przygotowywanie się do strzelania na stanowisku strzeleckim. 

 

4. Kary 

4.1. Konkurencje statyczne 

4.1.1. Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty:  

4.1.1.1.  za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym 
odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;  

4.1.1.2. za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia 
bezpieczeństwa, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w 
ostrzelanej tarczy; 

4.1.1.3.  przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie 
konkurencji, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w 
ostrzelanej tarczy. Następną karą za stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja. 

4.1.2. Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez 
sędziego karane jest dyskwalifikacją. 

4.1.3. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją.  

4.1.4. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją.  
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4.1.5. Poruszanie się w obrębie strzelnicy z przeładowaną/załadowaną bronią lub bronią z podpiętym 
pustym magazynkiem bez zgody Sędziego Głównego karane jest dyskwalifikacją chyba, że 
zawodnik wykonywał polecenia Sędziego w trakcie trwania konkurencji.  

4.2.  Konkurencje dynamiczne za wyjątkiem IPSC 

4.2.1. Dobycie/podniesienie/wyjęcie broni z kabury w innym miejscu niż strefa bezpieczeństwa lub 
stanowisko startowe (bez komendy sędziego) karane jest dyskwalifikacją. 

4.2.2. Manipulowanie amunicją lub zbijakami (amunicją treningową) w strefie bezpieczeństwa 
karane jest dyskwalifikacją. 

4.2.3. Poruszanie się w obrębie strzelnicy w trakcie trwania zawodów z przeładowaną/załadowaną 
bronią lub bronią z podpiętym pustym magazynkiem bez zgody Sędziego Głównego karane jest 
dyskwalifikacją chyba, że zawodnik wykonywał polecenia Sędziego w trakcie trwania konkurencji.  

4.2.4. Złamanie kątów bezpieczeństwa określonych przez Sędziego na torze karane jest 
dyskwalifikacją. 

4.2.5. Przypadkowy strzał podczas ładowania/rozładowywania/usuwania zacięcia karany jest 
bezwzględną dyskwalifikacją. 

4.2.6. Poruszanie się w trakcie przebiegu bez oddawania strzałów do celu z palcem na spuście lub 
wewnątrz kabłąka karane jest dyskwalifikacją. 

4.2.7. Strzał w ziemię w odległości mniejszej niż 3 metry od zawodnika, poza sytuacjami, w których 
wymagane jest ostrzelanie celu papierowego znajdującego się w odległości mniejszej niż 3 metry 
od zawodnika karany jest dyskwalifikacją. 

4.2.8. Odkładanie niezabezpieczonej i załadowanej broni (niewłączony bezpiecznik zewnętrzny lub 
niezrzucony kurek) karane jest dyskwalifikacją. Dyskwalifikacją karane jest również wkładanie w 
tym stanie broni do kabury lub innego urządzenia przeznaczonego do przechowywania broni w 
trakcie przebiegu. 

4.2.9. Sposób nakładania innych kar np. „miss”, „procedura” określa regulamin konkurencji. Sędzi 
Główny może określić dodatkowe rodzaje kar nieuwzględnione w regulaminie dla danej 
konkurencji informując o tym fakcie zawodników przed ich przebiegiem. 

4.3. Konkurencje IPSC 

Zasady nakładania kar i dyskwalifikacji regulują odrębne przepisy dostępne na stronie internetowej Regionu 
IPSC Polska. https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/ 

5. Problemy techniczne z bronią lub amunicją  

 

Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału 
dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po 
odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny. 

 

6. Protesty i zmiany 

Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego 
zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna. Sędzia główny, jeśli zachodzi taka potrzeba 
może dokonać zmiany zasad przebiegu konkurencji pod warunkiem, że dokona tego przed jej rozpoczęciem. 

https://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/

