
 
 
 

 
KLUB STRZELNICA BOJOWA 

 
zaprasza na zawody 

 
 

Pistolet i Karabin KSB – 2GUN 
Paczółtowice, 03.03.2019 r. 

 
 
 
 
 

 
REGULAMIN ZAWODÓW 

 
 

1. Termin i miejsce zawodów: 03 Marca 2019r. od godz. 8:00 Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach. 
2. Organizator: Klub Strzelnica Bojowa 
3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. W przypadku braku 

licencji na rok 2019 honorowana będzie licencja na rok 2018 z oświadczeniem zawodnika o 
złożeniu wniosku o wydanie licencji na rok 2019. 

4. Konkurencja polega na ostrzelaniu z pistoletu i karabinu celów papierowych i metalowych. 
Wynikiem konkurencji jest współczynnik uzyskanych punktów podzielonych przez czas. 

5. Wyposażenie zawodnika: 
 Zawodnik musi posiadać ochronniki oczu i uszu. 
 Wymagane jest posiadanie trzech magazynków do pistoletu i trzech magazynków do 

karabinu. 
 Nie są wymagane kabury i ładownice - broń i magazynki podejmowane są z wyznaczonych 

stanowisk. 
6. Cele, punktacja, kary: 

Na torze występują osobno cele pistoletowe i karabinowe. 
 

Cele pistoletowe: 
a) tarcze IPSC, punktacja A=5, C=3, D=1 
b) płytki IPSC, punktacja A=5 
 
Cele karabinowe: 
a) tarcza NT 23P/2 (żołnierz mały), punktacja zgodnie z opisem tarczy 
b) tarcza NT 23P (żołnierz duży), punktacja zgodnie z opisem tarczy 
c) Tarcza TS-25, punktacja zgodnie z opisem tarczy 
d) gong metalowy, trafienie = 10 puntków 
 
Kary na całym torze: 
a) za brak trafienia Miss = -10 punktów 
b) za uchybienie proceduralne Proc = -10 punktów 
c) dyskwalifikacja zgodnie z przepisami IPSC 

 
7. Kondycja broni: 

 Pistolet i karabin są rozładowane, zamki zamknięte, kurki spuszczone. Obie sztuki broni 
znajdują się na wyznaczonych pozycjach startowych (innej dla pistoletu i innej dla karabinu).  

 Trzy magazynki pistoletowe załadowane są po 8 sztuk amunicji i są rozłożone na 
wyznaczonych stanowiskach. 

 Trzy magazynki karabinowe załadowane są po 6 sztuk amunicji i są rozłożone na 
wyznaczonych stanowiskach. 
 



 
8. Przygotowanie do startu: 

 W trakcie zawodów oprócz przebiegu na torze broń musi być rozładowana i wyposażona we 
wskaźnik bezpieczeństwa (rozdawany przy zapisach). 

 Zawodnicy mają do dyspozycji Safety Area, gdzie mogą samodzielnie manipulować bronią, 
ale nie amunicją. 

 
Loading Area (strefa ładowania) 
 Przed startem należy zgłosić się do strefy ładowania, w której pod nadzorem sędziego 

amunicyjnego odbędzie się ładowanie magazynków określoną liczbą amunicji. 
 

9. Przebieg na torze: 
 Strzelanie może odbywać się tylko z wyznaczonych miejsc - boksów. Przemieszczanie musi 

odbywać się z rozładowaną bronią. Na osi krótkiej znajdują się trzy boksy do strzelań z 
pistoletu, a na osi długiej znajdują się trzy boksy do strzelań z karabinu. Zawodnik sam 
decyduje, z której broni rozpoczyna strzelanie. Obie sztuki broni umieszcza na wyznaczonych 
stanowiskach startowych. Zawodnik przyjmuje postawę startową zgodnie z instrukcją RO 
(sędzia toru). Start następuje na sygnał dźwiękowy. Zawodnik podejmuje pierwszą sztukę 
broni, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Następnie przemieszcza się w kierunku kulochwytu 
do najbliższego boksu, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Po ostrzelaniu wszystkich celów z 
pierwszej broni, zawodnik rozładowuje broń, oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu i 
odkłada broń w UOB (Urządzenie do Odkładania Broni). Następnie przenosi dwie skrzynki 
amunicyjne do wyznaczonego miejsca. Po odłożeniu skrzynek zawodnik podejmuje drugą 
sztukę broni, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Następnie przemieszcza się w kierunku 
kulochwytu do najbliższego boksu, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Po ostrzelaniu 
wszystkich celów z drugiej broni zawodnik kończy przebieg i postępuje zgodnie z komendami 
RO. Ostatni strzał zawodnika kończy pomiar czasu. 

 
10. Ocena przestrzelin: 

 Ocena przestrzelin odbywa się na torze. Tarcze pistoletowe są zaklejane, a karabinowe 
wymieniane. 

 Wszelkie zastrzeżenia co do oceny przestrzeliny należy zgłaszać podczas oceny tarczy przez 
sędziego. 

 Podpis zawodnika na metryczce zamyka możliwość reklamacji. 
 Zawodnik może wysłać swojego delegata do nadzoru oceny przestrzelin. 

 
11. Klasy sprzętowe: 

 Przewiduje się dwie klasy sprzętowe: Standard i Open. Jeżeli na obu sztukach broni występują 
tylko mechaniczne przyrządy celownicze (w tym również włókna światłowodowe), to jest to 
klasa Standard. W przeciwnym wypadku jest to klasa Open. 

 Zawodnicy startujący w obu klasach sprzętowych będą klasyfikowani w obu klasach; w każdej 
osobno. Po zakończeniu strzelań ocenianych i zamknięciu zawodów przed planowanym 
czasem, istnieje odpłatna możliwość startu treningowego pod opieką sędziów. 

 
12. Opłata startowa wynosi 80zł za jedną klasę startową lub 140zł za dwie klasy. 
13. Zgłoszenia i zapisy na stronie internetowej: https://strzelnicabojowa.pl/klub/zawody#aktualne 

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. 

14. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Ilość miejsc 
ograniczona. 

15. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach. 
16. Za miejsca od I do III w każdej klasie sprzętowej zwycięzcy otrzymają medale oraz dyplomy. 
17. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach konkurencji 

Pistolet/Karabin IPSC oraz na niniejszym regulaminie. 
18. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian 

posiada wyłącznie organizator zawodów. 


