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ORGANIZATOR 
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TERMIN I MIEJSCE 

26.06 2021r. godz. 9.oo 

Strzelnica Hubertus w Chodzieży 

Kierownik zawodów Wojciech Suchomski tel. 605 320 306, mail 7.5x55swis@gmail.com 

 

CEL ZAWODÓW 

1. Popularyzacja strzelectwa sportowego 

2. Wyłonienie czołowych zawodników w strzelectwie sportowym 

3. Integracja środowiska strzelców sportowych 

4. Zaliczenie startów do przedłużenia licencji zawodnika PZSS na rok 2022 

5. Oraz wyśmienita zabawa w wesołym towarzystwie 

6. Zawody z obserwatorem WZSS 

 

PROGRAM ZAWODÓW  

1 STRZELBA DYNAMICZNA  

łączna ilość strzałów na torze wynosi: 10  

Na torze używa się: Strzelby z amunicją śrutową minimalna ilość strzałów: 10  

Do ostrzelania przewidziane są następujące cele:  

Płytki IPSC – ilość: 5  

Popery IPSC – ilość: 5  

odległość do celów: 8 – 15 m  

Dwie klasy sprzętowe:  

1. STANDARD broń: strzelba gładkolufowa powtarzalna (pump action), bez celowników 

elektronicznych i optycznych.  

2. OPEN broń: strzelby gładkolufowe samo powtarzalne, dowolne przyrządy celownicze, 

dowolne magazynki i ładownice, broń z dowolną modyfikacją klasy OPEN.  

Amunicja śrutowa  

Wyposażenie na torze:  

Pobieranie amunicji: – ładownice, zasobniki, lub miejsce do pobierania amunicji M1,  

Pozycja startowa i położenie broni:  

Zawodnik stoi skierowany w kierunku głównego kulochwytu w punkcie X, Strzelba zgodnie z 

SSB, strzelba załadowane 5 sztukami naboi z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej 

i zabezpieczona, klasa OPEN 10 naboi w magazynku pudełkowym,  

przeładowana zabezpieczona . Strzelba przy ramieniu i skierowana wylotem lufy w dół pod 

kątem ok. 45° w stronę głównego kulochwytu.  

Procedura strzelania:  

Po sygnale startowym należy, w wyznaczonym obszarze, z pozycji startowej X przemieści 

się do punku A ostrzela płytki IPSC od 1 do 5 i popery IPSC od 6 do 10 ( kolejnoś dowolna). 

Nie strzela do płytek NS - ( kolor czerwony ).  

Doładowanie amunicji można dokonać najwcześniej po oddaniu pierwszego strzału.  

Zawodnicy bez ładownic oraz zasobników doładowują amunicję w punkcie M1, pozostali 

https://www.facebook.com/nsslubasz/?__cft__%5b0%5d=AZVnZyUMTW72sS__4F04hBQhPTMVXSdfLkq7nYODYAlJV8YxDRWkgr1qPrLAFXComJojQgXsE_dmGP6EpCoOkZ3KC_PKHGgRlfOj3uwx-mbYwoajd-Yi_PhiNbCN_B7IkvQR8oT01QXOEZXVSLzGb_dL&__tn__=q


mogą doładowywać amunicję lub zmieniać zasobniki i magazynki. Podczas przemieszczania 

się pomiędzy punktami X, A nie wolno przekracza kątów bezpieczeństwa, strzelba 

skierowana wylotem lufy w stronę głównego kulochwytu.  

Uwagi dodatkowe:  

Za trafienie płytki NS - Nie Strzelać( kolor czerwony ) zostanie naliczona kara: 5 sekund Za 

nietrafienie celu kara proceduralna 5 sekund, za nieostrzelanie celu kara proceduralna 5 s.  

Kąty bezpieczeństwa 90 stopni w lewo i 90 stopni w prawo, kąt górny ograniczony jest 

szczytem wałów: lewy, prawy, główny.  

Za przekroczenie kątów bezpieczeństwa: dyskwalifikacja DQ.  

Za oddany strzał niekontrolowany: dyskwalifikacja DQ.  

Amunicja do strzelby minimum 10 sztuk znajduje się w ładownicach, podajnikach,  

magazynkach lub w dowolnej konfiguracji w miejscu do pobierania amunicji: - M1, naboje 

zawodnik może ułoży wg własnego uznania.  

Pozycja A zawodnik stoi obiema nogami wewnątrz wyznaczonego obszaru. Pozycja startowa 

X, zawodnik piętami dotyka znacznika.  

Klasa OPEN: ilość amunicji w magazynkach pudełkowych max 10 sztuk  

 

2 STRZELBA, KARABIN, PISTOLET, DYNAMICZNY  

łączna ilość strzałów na torze wynosi: 30  

Na torze używa się:  

Strzelby z amunicją śrutową ilość strzałów: 10  

Pistolet centralny zapłon ilość strzałów: 10  

Karabin centralny zapłon ilość strzałów: 10  

Do ostrzelania przewidziane są następujące cele:  

Tarcza papierowa mini LS – ilość: 5, broń karabin,  

Poper IPSC – ilość: 5, Płytka IPSC – ilość: 10, broń pistolet, Płytka IPSC – ilość 10, broń 

strzelba.  

Dwie klasy sprzętowe:  

1. STANDARD broń: strzelba gładkolufowa powtarzalna (pump action), pistolet i karabin 

przyrządy celownicze mechaniczne, bez celowników elektronicznych i optycznych.  

2. OPEN broń: strzelba gładkolufowa samo - powtarzalna, dowolne przyrządy celownicze, 

dowolne magazynki i ładownice, karabiny i pistolety, dowolne przyrządy celownicze, broń z 

dowolną modyfikacją klasy OPEN.  

Wyposażenie na torze:  

Urządzenie do odkładania Broni: – UDB1 – broń: karabin, UDB2 – broń pistolet, UDB3 – 

strzelba.  

Pozycja startowa i położenie broni:  

Zawodnik stoi w punkcie A,  

Karabin w UDB1 z podpiętym magazynkiem, nie przeładowany zabezpieczony, ilość naboi w 

magazynku 10 sztuk.  

Pistolet w UDB2 z podpiętym magazynkiem, nie przeładowny, zabezpieczony, ilość naboi w 

magazynku 10 sztuk.  

Strzelba w UDB3 nie przeładowana, zabezpieczona, klasa STANDARD 5 sztuk naboi w 

magazynku rurowym, klasa OPEN do 10 sztuk naboi w magazynku, nie przeładowana.  

Procedura strzelania:  

Po sygnale startowym z pola X zawodnik udaje się do wybranego przez siebie pola A, lub B, 

lub C i musi ostrzelać:  

Z pola A – karabin - 5 tarcz mini LS po dwa strzały do każdej tarczy, po ostrzelaniu tarcz 

mini LS odłożyć 

zabezpieczony karabin do UDB1, z pola B i z UDB2 pobrać pistolet ostrzelać 5 poperów 



IPSC i 5 płytek IPSC, po ostrzelaniu celów odłożyć zabezpieczony pistolet do UDB2, z pola 

C i z UDB3 pobrać strzelbę ostrzelać 10 płytek IPSC, w klasie STANDARD doładować 

amunicję do strzelby można dopiero po oddaniu pierwszego strzału. Doładować naboje 

można ze skrzynki M1, lub ładownic. Po torze zawodnik przemieszcza się bez broni po 

dowolnie wybranym przez siebie obszarze.  

Uwagi dodatkowe:  

Kąty bezpieczeństwa boczne 90 stopni. Kąty górne ograniczone są wierzchołkami 

kulochwytu głównego i kulochwytów bocznych.  

Za przekroczenie kątów bezpieczeństwa: dyskwalifikacja DQ.  

Za oddany strzał niekontrolowany: dyskwalifikacja DQ.  

Za nietrafienie celu kara proceduralna 5 sekund, za nieostrzelanie celu kara proceduralna 5 s.  

Amunicja do strzelby może być poukładana lub posortowana przez zawodnika w dowolny 

sposób w skrzynce M1, lub znajdować 

się w ładownicy.  

Pozycja A, B, C zawodnik stoi obiema nogami wewnątrz wyznaczonego obszaru.  

Pozycja startowa X, zawodnik piętami dotyka znacznika.  

Klasa OPEN: ilość amunicji w magazynkach rurowych lub pudełkowych do 10 sztuk 

 

3 TRÓJBÓJ WOJSKOWY-HISTORYCZNY 
łączna ilość strzałów – 30 

Pistolet-10 

Karabin -10 

Pistolet maszynowy – 10 

Dwie klasy sprzętowe: repetier i semi-auto 

Dowolny pistolet centralnego zapłonu „wojskowy”, przyrządy celownicze mechaniczne.  

Dowolny karabin centralnego zapłonu w konfiguracji "wojskowej", przyrządy celownicze 

mechaniczne.  

Pistolet maszynowy w konfiguracji "wojskowej" przyrządy celownicze mechaniczne.  

Cele: tarcze nt23p i 23p mini. 

Konkurencja : Zawodnik na komendę "start" ładuje pistolet i oddaje 10 strzałów do 5 tarcz 

(wg planu toru), po ostrzelaniu celów z pistoletu odkłada broń do UDB i przechodzi na 

stanowisko z którego strzela z karabinu i oddaje 10 strzałów do 2 tarcz (bez dubletów) po 

ostrzelaniu celów odkłada broń do UDB i przechodzi na stanowisko z którego strzela z 

pistoletu "maszynowego", ładuje pistolet i oddaje 10 strzałów do 5 tarcz (zgodnie z planem 

toru). Czas na odstrzelanie konkurencji w przypadku karabinu semi-auto 90s W przypadku 

karabinu repetier 120s.  

Magazynki załadowane przed konkurencją. 

Konkurencje zapasowe – Karabin CZ Standard i Open oraz KBZ Open i Optyka 100 m 

Rozegrane zostaną w przypadku sprawnego przebiegu konkurencji Wojskowej. 

PUNKTACJA Indywidualna w każdej konkurencji. 

NAGRODY 

1) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca „dynamice” zawodnicy otrzymają puchary, w „statyce” medale. 

2) za zajęcie miejsc od 1 do 6 – dyplomy. 

Wręczenie medali oraz dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów, około godziny 

15:30 

Za aktywny udział w ciągu całego roku przewidziane cenne nagrody rzeczowe. 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

1. Opłata startowa za konkurencje 3 broniowe – 100 zł 

2. Za strzelbę dynamiczną 40 zł. 



3. Konkurencje statyczne 30 zł 

4. Dzieci do 15 r życia, zwolnione z opłaty startowej w konkurencjach BZ 

 

SPRAWY RÓŻNE 
Na terenie obiektów obowiązuje regulaminy strzelnicy 

1. W obrębie osi strzeleckich obowiązują przepisy bezpieczeństwa jak w strzelectwie 

sportowym. 

2. Ubiór dowolny – warunki polowe 

3. Organizator zapewnia broń i amunicję do konkurencji. 

4. Obowiązkowe są futerały, walizki lub skrzynki, oraz wskaźniki rozładowania broni . Broń 

wyciągamy tylko na stanowiskach strzeleckich. Brak wskaźnika bezpieczeństwa skutkuje 

odjęciem 2 pkt. w konkurencji 

5. Na stanowiskach strzeleckich broń musi mieć włożony wskaźnik bezpieczeństwa. 

6. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać indywidualne ochronniki słuchu i okulary 

ochronne. 

7. W sprawach spornych, decyzję ostateczną podejmują: 

a) sprawy punktacji i oceny tarcz – przewodniczący RTS 

b) sprawy regulaminu i bezpieczeństwa – sędzia główny 

c) sprawy organizacyjne – kierownik zawodów 
 


