
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

3-GUN ŚLĄSK 

 

I.Organizator : KSS „Komandor” oraz Firma „Hubertech” 

II. Termin : 05.09.2015 r.  Start godz. 9:00 , zapisy do 11:00 w dniu zawodów 

III. Miejsce: Strzelnica „Hubertech” w Jaworznie ul. Energetyków 2 

IV. Cel Zawodów:  
-popularyzacja strzelectwa sportowego 
-konsolidacja środowisk strzeleckich 
-doskonalenie umiejętności strzeleckich 
-wyłonienie zwycięzcy zawodów 
 
V. Uczestnictwo: Osoby uprawnione do posiadania broni palnej, posiadające licencję zawodniczą lub 

patent strzelecki, członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby niezrzeszone posiadające 

własną broń. 

VI. Klasyfikacja : indywidualna  

VII. Broń i amunicja: własna, klubowa. 

VIII. Przebieg konkurencji:  

1. Karabin . 

Zawodnik zajmuje miejsce startowe, postawa stojąca .Po komendzie „przygotuj się” podpina magazynek 

wprowadza nabój do komory i zabezpiecza broń, broń  trzyma na wysokości pasa lufa skierowana w 

kierunku kulochwytu. Na sygnał timera  zajmuje postawę leżącą oddaje min po 2 strzały do dwóch tarcz 

IPSC na odległości 85 m następnie przemieszcza się za przesłonę  gdzie z górnego i dolnego okienka oddaje 

po minimum 2 strzały  również do dwóch  tarczy IPSC odległość 70 m po czym przemieszcza się na kolejny 

punkt i musi oddać dwa celne trafienia do blachy na odległości około 60 m (trafienie sygnalizuje sędzia 

komendą „JEST” następnie odkłada zabezpieczoną broń na stojak i przemieszcza się na stanowisko z bronią 

gładkolufową.  

2. Broń gładkolufowa. 

Ze stojaka pobiera zabezpieczoną i załadowaną  5 szt. amunicji broń i  strzela do 10 rzutek ustawionych na 

stojakach w odległości 10-25 metrów, zabezpieczoną broń odkłada na stojak i przemieszcza się na 

stanowisko dla broni krótkiej. 

3. Broń krótka 

 Zawodnik dobywa broń z kabury i ostrzeliwuje 10 celi metalowych następnie przemieszcza się za przesłonę 

i z górnego okienka oddaje min. Po 2 strzały do dwóch tarcz IPSC, częściowo przysłoniętych tarczami „nie 

strzelać” a z dolnego okienka do 6-ciu celi metalowych 3x kostka 15x15 cm oraz 3 poppery . Po zakończeniu 

strzelania rozładowaną i sprawdzoną  przez sędziego broń chowa do kabury. 

 

 



 

IX. Klasyfikacja i punktacja: 

Organizator przewiduje otwarcie klas  open i standard ( otwarcie klasy minimum 5 zawodników). Każda 

klasa będzie osobno klasyfikowana i będzie wyłoniony zwycięzca w każdej klasie. Poszczególne klasy 

reprezentują różne typy broni. Użycie broni zakwalifikowanej do open powoduje sklasyfikowanie w klasie  

open. 

 Przestrzeliny  w tarczy są oceniane wg punktacji MINOR :        

 Strefa A  -   5 pkt 

 Strefa C  -  3 pkt 

 Strefa D  -  1 pkt 

Trafienie rzutka oraz celu metalowego +5 pkt. 

Minimalna ilość strzałów 40 

Wynikiem decydującym o zajętym miejscu jest faktor, który powstaje przez  podzielenie zsumowanych 

punktów uzyskanych w konkurencji przez czas jej trwania. 

 

X. Klasy sprzętowe: 

- w klasie standard z pistoletem centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi mechanicznymi  bez 

urządzenia wylotowego, ze strzelbą powtarzalną z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez 

urządzenia wylotowego, z karabinem centralnego zapłonu  samopowtarzalnym z przyrządami celowniczymi 

mechanicznymi bez urządzenia wylotowego w postaci kompensatorów odrzutu. 

- w klasie open z każdym pistoletem centralnego zapłonu, z każdą strzelbą gładkolufową, z każdym 

karabinem centralnego zapłonu. 

XI. Kary : 

MISS- minus 10 pkt. 

Pozostawienie nie zestrzelonego celu  – minus 10 pkt. 

Ostrzelanie celi z nieodpowiedniego okienka –minus 10 pkt 

Ostrzelanie celu „nie strzelać” NS –minus 10 pkt za każde trafienie 

 

XII. Nagrody: 

W każdej kategorii miejsca: 

I-VI dyplomy 

I-III puchary, upominki 

 

XIII. Opłaty: Startowe w wysokości 50zł zawodnik uiszcza w dniu zawodów wraz z pobraniem metryki startowej. 

             Zawody z udziałem Obserwatora ze ŚZSS. 



 

 

XIV. Postanowienia końcowe- ważne: 

1.Rzutki – aby trafienie zostało zaliczone cel taki musi mieć większy uszczerbek  niż pełno kalibrowa przestrzelina 

albo rozpaść się całkowicie.  

2.Broń krótką podczas konkurencji przenosimy  nieprzeładowaną w kaburze z podpiętym magazynkiem, 

magazynki załadowane max 15 szt. amunicji, max ilość magazynków 3 szt. 

3.Karabin– magazynki załadowane dowolną ilością naboi, max ilość magazynków 2 szt. 

4.Magazynek z broni można odrzucić na podłoże tylko wtedy gdy jest pusty. 

5.Obowiązkowo ochronniki wzroku i słuchu. 

6.Podczas przemieszczania się z bronią  do kolejnego punktu „palec strzelający” należy trzymać na lub poza 

kabłąkiem broni, oraz przy wymianie magazynka, ładowaniu, odkładaniu broni.  

7.Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nieopisana w regulaminie, głos 

rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do Sędziego Głównego Zawodów. 

8. Przy strzelaniu z karabinu w postawie leżącej żaden jego element nie może dotykać podłoża strzelamy z tzw. 

„łokci” 

9.Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany regulaminu. 

10. Broń długa, gładkolufowej  przenoszona na terenie strzelnicy bez futerału musi być   oznaczona „flagą 

bezpieczeństwa” a broń krótka  rozładowana w kaburze bez podpiętego magazynka. 

11. Wszystkie czynności na torze wykonujemy na polecenie sędziego toru. 

12. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów 

oraz przepisów bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

         Organizatorzy 

 


