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zaprasza na zawody 
 
 

Zimowy Puchar Strzelca Bojowego KSB 
Paczółtowice, 03.02.2019 r. 

 
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

 
1. Termin i miejsce zawodów: 3 Lutego 2019 r. od godz. 8.00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach. 

 
2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS oraz aktywni1 

członkowie Klubu KSB. 
 
3. Program i przebieg konkurencji: 

 
3.1. Pistolet centralnego zapłonu PCz 10: obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej ręki. 

Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz 
dwie oceniane rundy pięciostrzałowe po 5 minut każda. 
 

3.2. Strzelba dokładna: odległość strzelania – 25m, tarcze TS-2, postawa stojąca. Czas – 3 
minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz dwie oceniane rundy pięciostrzałowe po 5 
minut każda. Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze 
wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug). 

 
3.3. Karabin centralnego zapłonu Kcz 10: odległość strzelania – 50m, tarcza TS-2, postawa 

leżąca bez podpórki. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz dwie oceniane 
rundy pięciostrzałowe po 5 minut każda. 

 
3.4. Pistolet Bojowy: Obowiązuje postawa stojąca. Odległość: do 10m, cel 1 – tarcza TS-9  

(francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość 
pkt. 10); cel 2 – tarcza PTP  (tarcza z figurami/kolorami/numerami. Każda figura ma 
wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Broń dozwolona – wszelkie pistolety 
samopowtarzalne i rewolwery wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic, 
Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są wymagane ładownice 
– magazynki i broń podejmowane są ze stołu. 
3.4.1. Kondycja broni: 
 broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w 

pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w 
bezpiecznym kierunku, 

 każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji. 
3.4.2. Przebieg konkurencji: 
 Zawodnik stoi tyłem do tarcz/stanowiska strzeleckiego; Losuje zbiór składający się 

z czterech symboli/kolorów/numerów do ostrzelania, a występujących na tarczy 
PTP (dla uproszczenia nazywanych dalej celami); Po wylosowaniu i otworzeniu 
kuponu ze zbiorem, zawodnik ma 15sek. na zapamiętanie celów do ostrzelania na 
tarczy PTP, 

                                                        
1 Aktywni – nie zalegający z opłatami członkowskimi na rzecz Klubu KSB. 



 po usłyszeniu sygnału startu, zawodnik obraca się przodem do tarcz, wkłada 
magazynek, przeładowuje broń (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), 
oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy, 

 zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), oddaje 
kolejne 5 strzałów do drugiej tarczy, 

 zawodnik sam decyduje o kolejności ostrzelania tarcz 
 wynikiem jest iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor). 

3.4.3. Sposób ostrzelania tarcz: 
 Tarcza TS9 (francuz); zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy; Za brak trafienia w 

pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każde chybienie, 
 Tarcza PTP; zawodnik oddaje łącznie 5 strzałów do WSZYSTKICH celów z 

wylosowanego zbioru; cele mogą być ostrzelane w dowolnej kolejności; każdy cel 
może być trafiony tylko jeden raz; kara -5 punktów za każde chybienie; 
wielokrotne trafienie w jeden cel punktowane jest jako pojedyńcze trafienie 
(UWAGA: jeżeli cel występuje na tarczy w dwóch różnych miejscach, należy 
ostrzelać każde jego wystąpienie jednokrotnie) 
 
 

3.5. Karabin Bojowy Trzy Postawy (15 strzałów): Obowiązują postawy: stojąca,  klęcząca i 
leżąca. Odległość: do 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli 
nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja 
wymaga zmiany postawy od leżącej przez klęczącą do stojącej. Wymagana jest broń 
wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik oraz 3 magazynki (UWAGA: Dla zainteresowanych, 
organizator zapewnia nieodpłatnie brakujące magazynki do broni w systemach AK i AR). 
Zabronione jest użycie łączonych magazynków. Nie są wymagane ładownice – magazynki 
podejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku.  
3.5.1. Kondycja broni: 
 broń leży na stanowisku strzeleckim, rozładowana z zamkiem w przednim 

położeniu, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku, 
 dwa magazynki leżą na ziemi, w obszarze stanowiska strzeleckiego, 
 trzeci magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na półce na stanowisku 

strzeleckim, 
 każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji. 

3.5.2. Przebieg konkurencji: 
 Start odbywa się z krzesła wyznaczonego przez sędziego, bezpośrednio za 

stanowiskiem strzeleckim, 
 na sygnał startowy, zawodnik dobiega do stanowiska, przyjmuje postawę leżącą, 

podpina pierwszy magazynek, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: pięć) 
strzałów do tarczy, 

 następnie zmienia postawę na klęczącą, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: 
pięć) strzałów do tarczy,  

 następnie zmienia postawę na stojącą, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: 
pięć) strzałów do tarczy   

 UWAGA! Nie dopuszcza się przejścia pomiędzy postawami z bronią załadowaną z 
nabojem w komorze; złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

 za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał, 
wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor). 

  



3.6. Karabin Bojowy zza Przesłony (10 strzałów): Obowiązują postawy: leżąca i klęcząca. 
Odległość strzelania – do 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli 
nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja 
wymaga zmiany postawy od leżącej do klęczącej. Wymagana jest broń wyposażona w 
zewnętrzny bezpiecznik oraz 2 magazynki. Nie są wymagane ładownice – magazynki 
podejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku. Zabronione jest użycie łączonych 
magazynków. 

3.6.1. Kondycja broni: 
 broń leży na ziemi, rozładowana z zamkiem w przednim położeniu, z lufą 

skierowaną w bezpiecznym kierunku, 
 obok broni może się znajdować jeden magazynek, 
 drugi magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, 
 każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji. 

3.6.2. Przebieg konkurencji: 
 Postawa leżąca, według instrukcji sędziego: zawodnik po usłyszeniu sygnału 

podpina magazynek, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów do tarczy,   
 zmienia postawę na klęczącą za przesłoną, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów 

do tarczy zza przesłony, 
 za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. 

Za każdy strzał przez przesłonę - odjęcie punktów za najlepszą przestrzelinę na 
tarczy, 

wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor). 
UWAGA! Nie dopuszcza się zmiany postawy z bronią załadowaną z nabojem w komorze; 
złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. 

 
3.7. Strzelba bojowa: odległość strzelania – 25m, tarcza TS-9 (francuz), postawa stojąca. W 

części szybkiej zawodnik po komendzie „start”: ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do 
pierwszej tarczy, ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do drugiej tarczy (bez strzałów 
próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara – 5 punktów za każdy chybiony 
strzał. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor). Dopuszczalne są wszystkie 
strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja 
typu breneka (slug). 

 
4. We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, lunet, 

kolimatorów i innych celowników elektronicznych. Organizator nie zapewnia lunet 
obserwacyjnych. 

 
5. Zgłoszenia i zapisy na stronie internetowej: 

www.strzelnicabojowa.pl/klub/strzelectwo_sportowe oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do 
godz. 9:00. UWAGA: Pierszeństwo startu mają osoby zapisane internetowo. Zawodnicy 
rejstrujący się w biurze w dniu zawodów, będą mogli startować w zależności od wolnych miejsc w 
planowanych turach startowych. 

 
6. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. 

Pierwszeństwo mają strzelcy zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc ograniczona. 
 
7. Opłata startowa wynosi 35 zł za każdą konkurencję. 
 
8. Organizator zapewnia  poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach. 
 
9. Za miejsca od I do III w każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają medale oraz dyplomy. 
 
10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach ISSF, PZSS i IPSC oraz na 

niniejszym regulaminie. 
 
11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian 

posiada wyłącznie organizator zawodów. 
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