
ZAWODY KLUBOWE
10.08.2019 , Działosze k. Kępna

                                                                   REGULAMIN 

1. CEL ZAWODÓW 
wyłonienie najlepszych zawodników, zdobywanie klas sportowych, 
odznak strzeleckich, popularyzacja strzelectwa sportowego, miłe spędzenie czasu. 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Victoria Wieruszów, Rynek 1-7 , 98-400 Wieruszów 
kierownik zawodów Marcin Kos tel: 789434619

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody rozpoczynają i kończą się dnia 10.08.2019 na strzelnicy w Działosze k.Kępna. 

4.PROGRAM ZAWODÓW
9:00 – otwarcie zawodów - rozpoczęcie zapisów 
11:00 - zamknięcie zapisów
15: 30 – zakończenie zawodów oraz dekoracja najlepszych zawodników w danych konkurencjach 
W trakcie trwania zawodów możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. 

5. UCZESTNICTWO 
Zawody OPEN. Bez podziału na kategorię wiekową i płeć. 
W zawodach udział biorą osoby posiadające patent oraz licencję zawodniczą PZSS oraz pracownicy 
służb mundurowych posiadających na wyposażeniu broń palną. Warunkowo do zawodów zostaną 
dopuszczeni członkowie klubu nie posiadający patentu oraz licencji ale są zobowiązani do 
powiadomienia organizatora

6.KONKURENCJE

– Karabin boczny zapłon KSP 50m, tarcza TS1
przyrządy mechaniczne ( otwarte, zamknięte ) dioptery i szczerbinki. Kolimatory i optyka 
zabroniona. 
3 strzały próbne – czas 2min , 20 strzałów ocenianych – czas 20min
Strzelamy  zgodnie z przepisami ISSF konkurencja KSP 

– Pistolet Sportowy  bocznego zapłonu PSP 25m, tarcza TS2 
przyrządy otwarte ( muszka – szczerbinka )  dozwolony rewolwer
3 strzały próbne – czas 2min , 10 strzałów ocenianych – czas 10min
Strzelamy  zgodnie z przepisami ISSF 

– Pistolet Sportowy  centralnego  zapłonu PSP 25m, tarcza TS2 
przyrządy otwarte ( muszka – szczerbinka )  dozwolony rewolwer. 

3 strzały próbne – czas 2min , 10 strzałów ocenianych – czas 10min
Strzelamy  zgodnie z przepisami ISSF 



– - strzelba gładkolufowa shoot off 
strzelba typu pump action
kaliber 12 – maksymalna łączna masa śrutu 28,3 grama, średnica śrucin pomiędzy 2,54 mm a 
2,28 mm
ilość strzałów 5
5 popperów na dystansie 12 m 
postawa stojąc
wynik – o wyniku decyduje czas
punkty karne za nie przewrócony popper (+ 5 sekund) 
doładowanie zabronione
3 próby , do klasyfikacji końcowej zaliczony jest najlepszy wynik czasowy. 
obowiązkowe okulary ochronne i ochronniki słuchu
Zasady bezpieczeństwa
- Broń w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez 
jakiejkolwiek amunicji, łusek, atrap, i zbijaków w jej obrębie; bez załadowanego lub podpiętego 
magazynka – tylko w , pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i 
wyłącznie na komendę sędziego lub w „Strefie bezpieczeństwa”.
- Zawodnik nie może manipulować bronią na strzelnicy – wyjątkiem od tej zasady są 
wyznaczone 
i wyraźnie oznaczone obszary zwane „STREFAMI BEZPIECZEŃSTWA” oraz moment 
strzelania na torze po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.
- Należy bezwzględnie przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza 
kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału 
- W „strefie bezpieczeństwa” nie można manipulować amunicją, w tym pudełkami z amunicją, 
magazynkami czy pasami na których umieszczona jest amunicja. Zasada ta dotyczy również 
atrap, zbijaków nabojów oraz amunicji ćwiczebnej (ślepej), łusek.
- Na terenie strzelnicy poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować amunicją 
i środkami do jej przenoszenia .
- W każdym przypadku wylot lufy broni powinien być skierowany w kierunku bezpiecznym. 
Naruszenie powyższych zasad bezpieczeństwa karane jest natychmiastową dyskwalifikacją 
z całych zawodów.
Stanowiska strzeleckie są wyraźnie oznaczone – „kwadrat lub podobne” – opuszczenie, 
przekroczenie stanowiska bez zgody sędziego w trakcie strzelania karane jest dyskwalifikacją z
całych zawodów. 
Wszyscy zawodnicy na torze obowiązkowo używają ochronników słuchu i wzroku. Wszystkie 
osoby przebywające na strzelnicy są obowiązane nosić okulary ochronne, w pobliżu torów 
strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu. Wyłącznie zawodnik ponosi 
odpowiedzialność cywilną 
i karną za skutki swoich działań w czasie pobytu na strzelnicy.

Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika
Zawodnik i tylko on ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję 
używaną przez siebie w trakcie zawodów. Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika
w czasie zawodów mają być sprawne i posiadać działające mechanizmy, które pozwolą 
zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę co stanowi o ich 
bezpieczeństwie. Muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i regulaminu strzelnicy. Broń może 
być wyposażona wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze. Magazynek można ładować 
tylko 5 (pięcioma) nabojami. W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej 
broni i wyposażenia – zmiana broni i wyposażenia może nastąpić wyłącznie ze względów 
bezpieczeństwa za zgodą sędziego głównego. Zabronione jest używanie amunicji zapalającej i 
innej specjalnego przeznaczenia.
Cele
Celami są wyłącznie metalowe cele reaktywne typu „popper”. Cele rozstawiane są w odległości 
około 11-12 m od linii ognia i tworzą zestaw 5 (pięciu) celów– mini Popper IPSC . Cele są 
kalibrowane zgodnie z zasadami IPSC.

Przebieg zawodów
Zawodnicy strzelają pojedynczo do zestawu 5 (pięciu) popperów. Zawodnik ma prawo do trzech



prób. Końcowym wynikiem jest najlepszy czas jednej z prób. Wynikiem każdej próby jest czas 
oddania ostatniego strzału. Warunkiem zaliczenia próby jest przewrócenie wszystkich pięciu 
celów (popperów). Zawodnik na stanowisku strzeleckim posiada broń załadowaną, 
nieprzeładowaną, stoi wyprostowany, przodem i twarzą
w kierunku głównego kulochwytu z bronią trzymaną w rękach a lufa jest skierowana w stronę 
głównego kulochwytu. 

Organizacja zawodów strzelań strzelba Shoot Off.
Zawodnicy podchodzą na stanowisko w dowolnej kolejności. Zawodnik stojący na stanowisku w
momencie komendy - „Czy jesteś gotów?” musi mieć przy sobie cały sprzęt niezbędny mu do 
wykonania strzelania. Zejście ze stanowiska przed zakończeniem próby skutkuje, próbą 
spaloną. Zawodnik wykonuje trzy próby następujące po sobie. Zawodnik może zrezygnować ze
strzelania wszystkich prób jeżeli uzna że czas jaki uzyskał wystarczy mu do osiągnięcia 
zakładanego wyniku. Po rezygnacji zawodnik nie ma już możliwości zmiany decyzji. 

Komendy wydawane w trakcie zawodów strzelba Shoot Off.
„Ładuj, przygotuj się” - stojący na stanowisku zawodnik ładuje broń – ładuje magazynek 
pięcioma nabojami, bez przeładowania przyjmuje postawę „gotów”. „Czy jesteś gotów?” - jeśli 
zawodnik jest gotów do strzelania to nie reaguje, jeśli nie jest gotów melduje „nie” i ma 30 
sekund na zameldowanie „gotów”, jeśli nie zamelduje gotowości sędzia podaje komendę 
„Uwaga! 
„Uwaga!” - po komendzie zawodnik musi pozostawać w bezruchu, w czasie od jednej do trzech
sekund, po komendzie „Uwaga!” sędzia musi podać timerem, gwizdkiem lub słownie („START”),
sygnał startowy.
„Sygnał startowy biiii” - po tym sygnale zawodnik może przeładować broń i rozpocząć 
strzelanie.
„Jeśli skończyłeś, do przejrzenia broń” - zawodnik rozładowuje broń i pokazuje sędziemu do 
inspekcji.
Przejrzałem, strzał kontrolny, odłóż broń” - zawodnik oddaje strzał kontrolny i odkłada broń lub 
chowa do futerału. Po wykonaniu tej komendy zawodnik może zejść ze stanowiska. „STOP” – 
po tej komendzie, wydanej przez sędziego w każdej chwili, zawodnik ma obowiązek 
natychmiast przerwać strzelanie i oczekiwać dalszych poleceń. 

7. KLASYFIKACJA 
Klasyfikacja indywidualna .O miejscu decyduje najlepszy wynik w danej konkurencji. Przy 
równej liczbie pkt rozstrzygnięcie zgodnie z regulaminem PZSS. W konkurencji strzelba 
gładkolufowa decyduje najlepszy czas.
W przypadku równego czasu decyduje drugi najlepszy czas zawodnika uzyskany podczas 3 
swoich prób. 

8. NAGRODY 
Miejsca I – III w każdej konkurencji dyplomy oraz medale
Miejsca IV – VII w każdej konkurencji dyplomy.

9. ZGŁOSZENIA
Wpisowe od konkurencji wynosi 30 zł płatne na konto do dnia 06.08.2019 r. Proszę uwzględnić 
czas księgowania w banku. Wpisowe w dniu zawodów wynosi 50 zł od konkurencji.

Klub Strzelecki Victoria Wieruszów, 
Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, 
nr konta: 58 9256 0004 2608 1009 2000 0010
Tytułem: Zawody 10.08.2019  Imię i Nazwisko oraz klub.



– 10. SPRAWY RÓŻNE
Na miejscu wszyscy uczestnicy zawodów wpisują się do książki pobytu na strzelnicy która 
będzie udostępniona w biurze zawodów oraz na liście potwierdzającej zapoznanie się z 
niniejszym regulaminem zawodów. W konkurencjach karabin centralnego zapłonu dopuszcza 
się strzelanie bez ochronników oczu
i słuchu na własną odpowiedzialność. W pozostałych konkurencjach obowiązkowe ochronniki 
oczu i słuchu. Brak ochronników słuchu i oczu w konkurencji strzelba shoot off skutkuje nie 
dopuszczeniem zawodnika do strzelań. 

Protesty
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest, po opłaceniu 
arbitrażu
w kwocie 50 zł, bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Kolegium sędziów 
( wszyscy sędziowie powołani przez organizatora do sędziowania zawodów ). Decyzja 
Kolegium Sędziów jest ostateczna. Wątpliwości lub sytuacje nieuwzględnione, nieopisane w 
powyższym regulaminie mają zastosowanie do przepisów i regulaminów obowiązujących w 
PZSS i IPSC. Interpretacja powyższych regulaminów należy do sędziego głównego, a jego 
decyzja jest ostateczna. 
Strzelamy według przepisów PZSS i IPSC. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kierować 
zapytania na adres poczta@victoria.wieruszow.pl 

UWAGA: Osoby decydujące się na udział w zawodach, jednocześnie wyrażają zgodę na upublicznienie
wizerunku oraz podstawowych danych na listach wyników i zdjęć z zawodów przez publikację za 
pomocą mediów elektronicznych lub prasowych. 

mailto:poczta@victoria.wieruszow.pl

