
 

 
 
 
 

  TOWARZYSTWO SPORTOWE 44 
zapraszana zawody strzeleckie 
pojedynek strzelecki Shoot-Off 

    oraz karabin bojowy trzy postawy 
 

 

 

 

 

 

1. Organizator Zawodów 

 

Towarzystwo Sportowe 44 

 

2. Cel zawodów 

 

Doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową. 

 

3. Termin i miejsce zawodów 

 

3 marzec 2018r. Kraków - Strzelnica Pasternik. Zapisy od 9.00 do 10.00. Rozpoczęcie zawodów  

o godz.10.00. Brak możliwości przystąpienia do zawodów w momencie rozpoczęcia rywalizacji! 

( nie dotyczy konkurencji karabinowej ). 

 

4. Uczestnictwo w zawodach 

 

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający patent i ważną licencję zawodniczą.                  

W  przypadku braku licencji zawodniczej na 2018r. akceptowana jest licencja zawodnicza z 2017r.  

pod warunkiem złożenia oświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie licencji na rok 2018r. Opłata 

startowa 60 zł w biurze zawodów. 

 

5.Broń 

 

Pistolety i rewolwery w kalibrze od .38 Special i 9 mm Parabellum, do 11,43 mm (.45),  

Niedopuszczalne są jakiekolwiek uchwyty ortopedyczne, kompensatory i osłabiacze podrzutu 

Przyrządy celownicze wyłącznie otwarte, bez jakiejkolwiek pomocy optycznej. W przypadku awarii 

broni  w trakcie rozgrywanych pojedynków  za zgodą sędziego istnieje możliwość kontynuacji 

zawodów w dalszych pojedynkach z broni zapasowej spełniającej w/w wymagania. 

 

6.Amunicja 

 



 

Naboje według punktu 5. Ilość koniecznej amunicji zależna jest od ilości i przebiegu pojedynków, 

które rozegra zawodnik. W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, 

zapalających i/lub amunicji smugowej. Zabroniona jest amunicja która powoduje wystrzelenie 

z broni więcej niż jednego pocisku(z jednego naboju). Amunicja uznana przez sędziego 

za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika. 

 

7.Sprzęt dodatkowy 

 

Zawodnik musi być wyposażony w pas, kaburę na broń, zapasowy magazynek  oraz ładownice. 

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych. Dozwolone są kabury 

IPSC(wieszak). 

 

8.Cele 

 

W zawodach wykorzystywane są reaktywne cele metalowe tzw. mini popery, popery i płytki IPSC. 

 

8.Boksy startowe 

 

Opona samochodowa.  Uczestnicy zajmują miejsce strzelania umieszczając stopę prawej nogi               

w środku opony przymocowanej do podłoża. 

 

9.Komendy 

 

Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia stanowiskowy nadzorujący jej 

przebieg. Sygnał startowy rozpoczynający konkurencję to sygnał timera. 

 

10.Rejestracja zawodnika 

 

Rejestrujący się zawodnik otrzymuję metryczkę a zarazem numer startowy zgodnie z kolejnością 

zgłoszeń. Rejestracja zawodników od 9.00. O 10.00 koniec rejestracji i rozpoczęcie turnieju. 

 

11. Przebieg Zawodów 

 

Przebieg zawodów, warunki przebiegu pojedynku oraz zasady bezpieczeństwa zostaną omówione 

przez sędziego głównego na początku zawodów dla wszystkich zawodników jednocześnie. 

 

Zawody składają się z rundy eliminacyjnej (grupowej), oraz zasadniczej (finałowej). 

 

W przypadku zgłoszenia się do zawodów grupy nie większej niż 10 zawodników nie przeprowadza 

się rundy eliminacyjnej tylko finałową polegającą na rozgrywaniu pojedynków każdy z każdym. W 

przypadku jednakowej ilości wygranych pojedynków przewidziane są dodatkowe pojedynki celem 

skutecznego wyłonienia zwycięzców. O wygranej decydować będzie największa ilość wygranych 

pojedynków klasyfikująca zawodników od pierwszego do ostatniego miejsca. 

 

W przypadku zgłoszenia się większej ilości zawodników powyżej 10 rozgrywana będzie runda 

eliminacyjna. 

 

Celem rundy eliminacyjnej jest zaszeregowanie zawodników do rundy finałowej. W finale wyłoniony 

zostanie najlepszy zawodnik. 

 



 

Runda eliminacyjna polega na trzykrotnym ostrzelaniu zestawu celi a jego wynikiem jest czas 

uzyskany podczas najlepszej próby. Na podstawie uzyskanych czasów następuje przypisanie do 

rundy finałowej . 

 

Runda finałowa to pojedynki zgodnie z grafikiem  po przypisaniu zakwalifikowanych zawodników 

do par pojedynkowych zgodnie z zasadą: najszybszy z najwolniejszym ( zgodnie z uzyskanymi 

czasami z rundy eliminacyjnej ). Grafik pojedynków w zależności od ilości uczestników zostanie 

zastosowany do jednej przegranej lub do dwóch przegranych. Organizator zastrzega możliwość 

zmiany zasad przebiegu pojedynków w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

 

12. Przebieg Pojedynku 

 

Zawodnicy po wywołaniu zajmują miejsca  na stanowiskach strzeleckich ( prawa noga w oponie ), 

strzelanie prowadzi się w postawach strzeleckich stojąc przodem do celi, pozycja wyjściowa                     

broni to broń w kaburze z podpiętym magazynkiem nie przeładowana a dodatkowe magazynki                 

w ładownicach na pasie. Wszystkie czynności z bronią tylko i wyłącznie na komendy sędziego  na 

stanowiskach strzeleckich. Rozpoczęcie strzelania następuje na sygnał timera. W tym czasie każdy                                  

z zawodników ostrzeliwuje swój zestaw celi w dowolnej kolejności niemniej jednak skrajny 

wewnętrzny cel musi być ostrzelany jako ostatni a między ostrzelaniem pierwszego i ostatniego celu 

ma być dokonana obowiązkowa wymiana magazynka. 

Każdy z zawodników ma do ostrzelania  7 celi reaktywnych,  a wygrywa ten kto strąci  wszystkie 

cele zgodnie z  zasadą, a jego skrajny wewnętrzny cel kończący upadnie wcześniej niż odpowiadający 

mu cel przeciwnika. Przewrócenie popera kończącego przed przewróceniem pozostałych  poperów, 

lub przed zmianą magazynka oznacza przegraną zawodnika w danej rundzie. Poniżej przykładowy 

schemat celi dla pary zawodników. 

 

 

 

      

 

 

13 Bezpieczeństwo, kary i dyskwalifikacja 

 

W czasie trwania zawodów obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z regulaminu strzelnicy 

oraz regulaminu zawodów. Wyjmowanie broni przez zawodników z kabur pudełek lub innych 

futerałów tylko na stanowisku strzeleckim lub w strefie  bezpieczeństwa. Strefa bezpieczeństwa 

wyznaczona będzie w pobliżu miejsca pojedynków i będzie widocznie oznaczona i ogrodzona 

taśmami. W strefie bezpieczeństwa nie można manipulować amunicją ani załadowaną bronią, nie 

można ładować magazynków amunicją. Magazynki i broń całkowicie rozładowane. Na strzelnicy 

zawodnicy poruszają się z bronią  całkowicie rozładowaną z niepodpiętym magazynkiem. 

Wprowadzanie magazynka do broni tylko na stanowisku strzeleckim  na komendy sędziego. Nie 

wolno wysuwać żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie oddawania strzału. 

Kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu, przy wymianie 

magazynka nie wolno trzymać palca na języku spustowym. Kary: Dyskwalifikacja następuje za 

naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy a w szczególności za: kierowanie lufy broni                       

w kierunku innym niż bezpieczny, utraty kontroli nad bronią czyli utraty kontaktu  fizycznego                   

z bronią mającą podłączony magazynek lub nabój w komorze nabojowej, uczestnictwa w zawodach 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, niesportowego zachowania. W przypadku nie 

stawienia się zawodnika  po wywołaniu do pojedynku następuje automatyczna przegrana – walkower 

danego pojedynku. 

O dyskwalifikacji decyduje sędzia główny zawodów. 

 

     

 
 

      

 
 

 



 

14. Problemy techniczne z bronią lub amunicją 

 

Za wszystkie problemy z bronią i amunicją odpowiada zawodnik 

 

15. Kalibracja poperów i celi metalowych. 

 

Kalibracja odbywa się amunicją fabryczną 9 x 19 Parabellum  firmy Sellier & Bellot 8g przez 

sędziego głównego zawodów. 

 

 

16. protesty 

 

W sytuacji spornego zdarzenia  zawodnik może złożyć protest do sędziego głównego a jego decyzja  

jest ostateczna. Wnoszący protest zobowiązany jest wnieść opłatę 100 zł która podlega zwrotowi 

w razie uznania protestu a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności. 

 

17. Wyniki 

 

Zawody rozgrywane systemem „każdy z każdym” wygrywa ten kto posiada największa ilość 

wygranych tj. pkt meczowych. W przypadku równej ilości pkt. między poszczególnymi zawodnikami 

rozgrywane są dodatkowe pojedynki między tymi zawodnikami do całkowitego wyłonienia 

zwycięzców w tych parach. 

W przypadku rozgrywania rundy finałowej rozgrywki odbywają się zgodnie z tabelą rozgrywek.             

W przypadku rozegrania rundy eliminacyjnej wyłania się zawodników do rundy finałowej zgodnie z 

załączoną tabelą (zał. nr 1). Pozostała ilość zawodników odpada z turnieju. 

 

18. Nagrody 

 

Za zajęcie I miejsca zwycięzca otrzymuje Puchar, medal, dyplom oraz  nagrodę rzeczową , 

Za zajęcie II miejsca zwycięzca otrzymuje medal, dyplom oraz  nagrodę rzeczową 

Za zajecie III miejsca zwycięzca otrzymuje medal, dyplom oraz  nagrodę rzeczową 

 

 

20. Konkurencja karabinowa 

 

Konkurencja ta stanowi oddzielną niezależną część zawodów i rozgrywana  będzie dla chętnych  

rywalizacji karabinowej, która będzie rozgrywana równocześnie w czasie trwania pojedynków 

pistoletowych. Konkurencja ta odbywać się będzie na  oddzielnej osi strzeleckiej. 

Dopuszczalne są karabinki samopowtarzalne tylko i wyłącznie z przyrządami mechanicznymi ( bez 

optyki i celowników kolimatorowych ). Jedynym przypadkiem dopuszczenia zawodnika 

z zamontowanym na karabinie optyki lub kolimatora jest możliwe tylko jeżeli linia celowania 

przyrządów mechanicznych  nie przebiega przez w/w zamontowane urządzenia a strzelec 

wykorzystuje tylko przyrządy mechaniczne. 

 

Przebieg konkurencji  „karabin trzy postawy „ 

 

Odległość strzelania 30 metrów. 

Cele: Tarcze – TS-9 – 5 szt. amunicji , TS-10 – 5 szt. amunicji, TS-23 – min 5 szt. amunicji max 10 

szt. (Zał. nr 2) 

Postawy strzeleckie : stojąc TS-9  , klęcząc TS-10, leżąc TS-23. 

Kondycja broni: karabinek leży całkowicie rozładowany na stanowisku strzeleckim (materac), obok 

załadowane 2 magazynki . 



 

Amunicja : Ładowana do dwóch magazynków po 10 szt. 

Przebieg konkurencji: Zawodnik ustawia się w wyznaczonym miejscu, na sygnał timera dobieg na 

stanowisko strzeleckie, podpina magazynek i oddaje 5 strzałów do tarczy TS-9 z postawy stojąc, 

następnie 5 strzałów do tarczy TS10 z postawy klęcząc. Przed zmianą postawy z klęczącej do leżącej, 

zawodnik ma obowiązek wymiany magazynka i oddaje do tarczy TS23 minimalnie 5 strzałów a 

maksymalnie 10. Niemniej jednak do punktacji liczone jest najlepszych 5 strzałów. 

Punktacja: Za brak trafienia w pole oceniane tarcz – 7 pkt za każdy chybiony strzał. Tarcze liczone 

wg oznaczeń na nich a środek tarcz TS9 i TS-10 czyli tzw. prostokąt liczony jest za 7 pkt. Pola figury 

/postaci oznaczone za „0” nie odejmują pkt.  Zabrania się używania magazynków łączonych. Tarcza 

TS-23 punktacja – prostokąt 7 pkt, butelka 5 pkt, zarys sylwetki 3 pkt. garderoba  0 pkt. Za każdy 

chybiony strzał w białym polu -7 pkt. W przypadku zastosowania przez organizatora tarczy TS2 

punktacja zgodnie z oznaczonymi pierścieniami a brakująca przestrzelina w tej tarczy to – 10. 

Wyniki : Wynikiem jest faktor ( iloraz punktów i czasu). Zwycięża zawodnik o najwyższym faktorze. 

Bezpieczeństwo i kary : karabin  z futerału wyjmujemy na komendę sędziego tylko na stanowisku 

strzeleckim po komendzie sędziego. W przypadku przemieszczania broni bez pokrowców 

obowiązuje posiadanie znacznika bezpieczeństwa tzw „flagi” umieszczonej widocznie w komorze 

nabojowej a broń skierowana jest lufą  w bezpiecznym kierunki (lufa  pionowo w górę lub do dołu). 

Za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa następuję dyskwalifikacja zawodnika. Ostateczna 

decyzję podejmuję sędzia główny zawodów. 

Nagrody: Zwycięzca otrzymuje puchar dyplom oraz upominek rzeczowy. 

 

21. Sprawy organizacyjne 

 

Startowe w kwocie 60 zł - konkurencja shoot-off, 40 zł - karabin bojowy trzy postawy, bądź za dwie 

konkurencje 90, zł należy wpłacać podczas rejestracji w „biurze zawodów” przy stanowisku osi 

z konkurencją z shoot-off (oś DZIK). W razie pytań proszę o kontakt  telefoniczny pod nr 668604923 

lub  531143125. 

W czasie zawodów organizator zapewnia poczęstunek tj. gorącą kawę, herbatę oraz ciastka. 
 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 

ELIMINACJE  shoot -off tabela poglądowa 

 NAZWISKO IMIĘ Cza
s  I 
pró
ba 

Cza
s II 
pró
ba 

Czas 
III 
prób
a 

Najlepszy 
czas 

Nr startowy 
w finale wg. 
najlepszego 
czasu 

1        
2        
3        
4        



 

5        
6        
7        
8        
9        

10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        

20        

 

 

 

 

 

Zał. nr 2 

 


