
 

 

ORGANIZATOR 

Klub Strzelecki 

LOK „Szarotka” Nowy Targ 
 

 

VI PUCHAR GEN. ST. MACZKA Cz. 2. 

Miejsce: Krempachy 18.09.2022r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

Kategorie strzeleckie: strzelanie dynamiczne: Kcz, Pcz, Strzelba gładkolufowa. 

Zasady: według zasad IPSC 

Klasa sprzętowa: OPEN 

Kategoria wiekowa: OPEN 

Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa sportowego IPSC, umożliwienie sportowej rywalizacji 

członkom PZSS, wyłonienie zwycięzców. 

 

Miejsce i termin zawodów: 

Strzelnica LOK Krempachy, dnia 18.09.2022r. 

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00, zamknięcie listy startowej godz. 11.00. 

Konkurencje: 

1. Karabin centralnego zapłonu   Kcz20, 

2. Pistolet centralnego zapłonu   Pboj20, 

3. Strzelba gładkolufowa     Sgł12 OPEN, 

Klasyfikacja: 

Indywidualna w każdej konkurencji i 3GUN. 

Wyróżnienia za konkurencje: 

• Pboj20, Kcz20, Sgł 12 OPEN, I, II, III miejsce – medale i dyplomy. 

• 3GUN     I, II, III miejsce – puchary i dyplomy. 



 

 

Nagrody nieodebrane przez zwycięzców w dniu zawodów zostaną przesunięte 

do puli nagród następnych zawodów. 

Startowe: 

• Osoby spoza Klubu KS LOK „Szarotka” w każdej konkurencji 50zł. 

• Członkowie Klubu „Szarotka” 30zł. Członkowie Klubu „Szarotka” do 21 roku 

życia 15zł. Startowe należy wpłacić przed rozpoczęciem udziału w zawodach u 

prowadzącego listę startową. 

 

Broń i amunicja: 

Broń i amunicja własna lub broń nieodpłatnie a amunicję odpłatnie zapewnia 

Organizator. 

Uwaga!  

1/ Karabin centralnego zapłonu  Kcz-20, Przyrządy celownicze – klasyczne (muszka-

szczerbinka, przeziernik-muszka lub kolimator, luneta z powiększeniem 1x). Postawa 

leżąca do tarczy TS-2, a klęcząca do gonga, każda seria 10-cio strzałowa. Dwa 

magazynki uprzednio załadowane. Może być wykorzystany pas nośny na magazynki. 

Strzały oceniane - 20 strz.  

2/ Pistolet centralnego zapłonu (bez urządzenia wylotowego)  Pcz-20, Przyrządy 

celownicze – klasyczne (muszka-szczerbinka lub kolimator). Dwa magazynki. Pas 

nośny na magazynki. Postawa stojąca oburącz. Strzały oceniane 20 strz.  

3/ Strzelba gładkolufowa Sgł OPEN - 12 można używać strzelb typu bok, Pump 

Action (pompka) lub samopowtarzalna). Przyrządy celownicze – otwarte lub kolimator. 

Amunicja - śrutowa w kalibrach 12 GA i 16GA maksymalnie 28g. Może być 

wykorzystany pas nośny z ładownicami. (Zabronione jest używanie amunicji typu loftka 

czy breneka). postawa stojąca za przesłony Oddajemy po 6 strzałów z dwóch miejsc. 

Magazynek/nki, ładujemy dopiero po komendzie start. Strzały oceniane 12 strz.  

Postanowienia końcowe: 

1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem  
i przepisami PZSS, ISSF i IPSC. 

2. Na zawodach nie obowiązuje dreskod przyjęty w przepisach PZSS i IPSC 

3. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę 
sędziowską. 

4. W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby posiadającą aktualną licencją 
zawodniczą (do wglądu), 

5. Kolejność startowa zawodników będzie się odbywać według listy startowej  
i kolejności opłacenia startów. 

6. Osoby oczekujące na strzelanie pozostają w pomieszczeniach strzelnicy lub poza 

strzelnicą i czekają na wezwanie. 



 

 

7. Informacje dodatkowe:  

• Rejestracja zawodników będzie odbywała się w innych pomieszczeniach, 

• Na stanowiska strzeleckie wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie, 

• Oczekujący na start zawodnicy pozostają na zewnątrz budynku,  
w samochodach lub innych pomieszczeniach, 

• Wręczenie medali, pucharów i dyplomów odbędzie się po zawodach, 

 

REGULAMIN 3GUN 

 

Karabin centralnego zapłonu 

Do strzelania w tej konkurencji używamy karabinu centralnego zapłonu. Ładowanie 

(podłączenie magazynków, dwóch uprzednio załadowanych po 10 naboi) odbywa się 

na sygnał startera, jest zapisywany do rankingu tej konkurenci i zaliczany jest do 

łącznego czasu 3GUN. Magazynki mogą być w ładownicach na pasie lub uprzednio 

pozostawione na stanowisku strzeleckim obok broni. Strzelamy 10 strzałów z postawy 

leżącej do tarczy papierowej TS2 (będą liczone punkty!) a po zmianie magazynka w 

postawy klęczącej do popera. Odległość do celu około 40 metrów. Po odbytym 

strzelaniu broń pozostaje na stole skierowana w bezpiecznym kierunku z zamkiem 

odciągniętym z otwartą komorą nabojową i odłączonym magazynkiem a zawodnik 

przemieszcza się, sobie uznanym tempem na kolejne stanowisko strzeleckie. Liczbę 

trafień z tarczy sumujemy i dodajemy do liczby trafień do popera które wcześniej 

mnożymy razy 10. Wynik dzielimy przez uzyskany przez zawodnika czas. W ten 

sposób uzyskujemy faktor (wynik). 

Kary: - w przypadku nietrafienia w tarczę (tarcza TS2) (pole oceniane) lub poper, 

doliczamy do uzyskanego czasu przez zawodnika 3 sekundy za każde nietrafienie. W 

przypadku nieoddania strzału przez zawodnika doliczamy do uzyskanego czasu 10 

sekund za każdy nieoddany strzał. Załadowanie więcej naboi jak przewidziano w 

regulaminie i oddanie strzału doliczane jest 20 sekund za każdy nadliczbowy 

strzał. 

Warunki bezpieczeństwa - broń rozładowana leży w kierunku celów, magazynki 

uprzednio załadowane po 10 naboi niepodłączone do broni na pasie nośnym lub na 

stole. Strzelający używają ochronników słuchu zalecane i okularów ochronnych 

- bezwględnie.  

 

Pistolet centralnego zapłonu 

Do strzelania w tej konkurencji używamy pistoletu centralnego zapłonu. Pistolet jest 

na stanowisku, na stole z odłączonymi magazynkami. Magazynki uprzednio 

załadowane po 10 naboi leżą na stole lub pasie nośnym. Zawodnik ładuje (podłącza) 

magazynek samodzielnie po dotarciu na stanowisko i kontynuuje strzelanie do celów 

w postaci metalowych poperów (1strzał x 6 blach -maszyna) oraz do dwóch poperów 

wiszących (2 strzały x 2 blachy- dzwony). Do każdego popera wiszącego (dzwonu) 



 

 

należy oddać 2 strzały w serii a do maszyny po jednym strzale w serii. łącznie dwie 

serie po 10 strzałów. Odległość do celu około 10 -15 metrów.  

UWAGA!!! 

Czas odbytego strzelania jest zapisywany do rankingu tej konkurenci i zaliczany jest 

do łącznego czasu 3GUN. Po odbytym strzelaniu broń pozostaje na stole skierowana 

w bezpiecznym kierunku z zamkiem odciągniętym z otwartą komorą nabojową i 

odłączonym magazynkiem a zawodnik przemieszcza się, sobie uznanym tempem na 

kolejne stanowisko strzeleckie. Liczbę trafień mnożymy razy 10 i dzielimy przez 

uzyskany przez zawodnika czas. W ten sposób uzyskujemy faktor (wynik). 

Kary: - w przypadku nietrafienia w popera (metalowy poper nie zostaje zrzucony lub 

nie słychać dźwięku) doliczamy do uzyskanego czasu przez zawodnika 3 sekundy za 

każde nietrafienie. Oddanie więcej strzałów do popera wiszącego (dzwonu) na 

dystansie 10-15 metrów niż założony w tym regulaminie doliczamy do uzyskanego 

czasu 10 sekund za każdy oddany strzał. W przypadku nieoddania strzału przez 

zawodnika doliczamy do uzyskanego czasu 10 sekund za każdy nieoddany strzał z 

limitu 12.  

Załadowanie więcej naboi jak przewidziano w regulaminie i oddanie strzału 

doliczane jest 20 sekund za każdy nadliczbowy strzał. 

Warunki bezpieczeństwa - broń rozładowana leży na stole w kierunku celów, 

magazynki uprzednio załadowane 12 nabojami niepodłączone do broni lub na pasie 

nośnym w magazynkach. Strzelający używają ochronników słuchu zalecane i 

okularów ochronnych - bezwględnie. 

Strzelba gładkolufowa OPEN 

Do strzelania w tej konkurencji można używać strzelb gładkolufowych typu bok, Pump 

Action (pompka) lub samopowtarzalna. Ładowanie amunicji odbywa się po dotarciu na 

stanowisko strzeleckie. Broń znajduje się na stole i 12 szt. naboi lub na pasie w 

ładownicach. Strzelamy za zasłony z dwóch stron nie przekraczając wyznaczonej lini, 

z każdej ze stron do 6 poperów. Strzałów łącznie oddajemy 12 do dwunastu celów w 

postaci metalowych poperów. Odległość do celu około 10-20 metrów. Można 

załadować tyle sztuk amunicji do magazynków, ile pozwalają możliwości broni lub 

magazynków ale dopiero po komendzie start. Czas odbytego strzelania jest 

zapisywany do rankingu tej konkurenci i zaliczany jest do łącznego czasu 3GUN. Po 

odbytym strzelaniu broń pozostaje na stole skierowana w bezpiecznym kierunku z 

zamkiem odciągniętym z otwartą komorą nabojową. Liczbę trafień mnożymy razy 10 i 

dzielimy przez uzyskany przez zawodnika czas. W ten sposób uzyskujemy faktor 

(wynik).  

Kary: - w przypadku nietrafienia w popera (metalowy poper nie zostaje zrzucony) 

doliczamy do uzyskanego czasu przez zawodnika 3 sekundy za każde nietrafienie. W 

przypadku nieoddania strzału przez zawodnika doliczamy do uzyskanego czasu 10 

sekund za każdy nieoddany strzał. Za każdy oddany strzał z danego stanowiska do 

niewłaściwych poperów doliczamy 10 sek. Załadowanie więcej naboi jak 

przewidziano w regulaminie i oddanie strzału doliczane jest 20 sekund za każdy 

nadliczbowy strzał. 



 

 

Warunki bezpieczeństwa - broń rozładowana leży na stole w kierunku celów. 

Amunicja leży na stole lub na pasie nośnym w ładownicach. Strzelający używają 

ochronników słuchu zalecane i okularów ochronnych - bezwględnie. 

W przypadku korzystania z własnej broni: 

• przed startem zawodnik układa broń i magazynki na właściwych stanowiskach lub 

nosi na pasie nośnym. Magazynki zawodnik ładuje samodzielnie przed strzelaniem 

po za strzelbą gdzie zawodnik ładuje magazynki dopiero w trakcie konkurencji po 

dotarciu na stanowisku bez dodatkowych komend.  

• po zakończonym strzelaniu zawodnik zabiera broń z poszczególnych stanowisk 

i przenosi w sposób bezpieczny, lufa skierowana do góry ze wskaźnikiem 

bezpieczeństwa. 

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, sędzia może upomnieć zawodnika  

i nakazać zawodnikami wykonania określonych czynności a w przypadkach 

drastycznego naruszenia bezpieczeństwa przerwać zawody komendą „STOP”  

i zdyskwalifikować zawodnika. 

Wszyscy obecni na zawodach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu 

strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa. 


