
SHOOT-OFF 2GUN
Zawody bez obserwatora z PZSS - niezaliczane do przedłużenia licencji PZSS

SHOOT-OFF 2GUN to zawody strzeleckie typu pojedynkowego z wykorzystaniem broni 
krótkiej centralnego zapłonu oraz strzelby.

I. CEL ZAWODÓW: 
● Popularyzacja strzelectwa sportowego. 
● integracja strzelców
● Doskonalenie umiejętności strzeleckich. 
● Wyłonienie najlepszych zawodników. 

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 
●Klub strzelecki KKS Legion oraz strzelnica Big Gun

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
● Strzelnica Big Gun w Krakowie przy ul. Winnickie 52 
● 2 kwietnia 2023, niedziela, Start godz 9:00

IV. Klasy sprzętowe:
 ●Dopuszcza się stosowanie wszelkiej broni, amunicji i akcesoriów 

spełniających wymagania klas sprzętowych IPSC
● Nie przewiduje się podziału na klasy sprzętowe. Wszyscy zawodnicy 
startują razem i wyłania się jednego zwycięzcę. 

V,  Cele. 
● strzelbowe: Cele kruche, lub metalowe
● pistoletowe: metalowe popery.
● Cele są kalibrowane zgodnie z zasadami IPSC.

VI. Przebieg konkurencji:
● Po sygnale dźwiękowym należy ostrzelać cele w wyznaczonej kolejności:

1. Strzelba, tylko cele kruche. Start z kondycji 2(załadowana, pusta 
komora nabojowa). Po zestrzeleniu wszystkich celów strzelbę 
zabezpieczamy i odkładamy do urządzenia do odkładnia broni.

2. Pistolet. Znajduje się na stoliku. Rozładowany. Zamek może 
znajdować się w dowolnym położeniu. Między trafieniem pierwszego i 
ostatniego celu(popera kończącego) musi nastąpić obowiązkowa wymiana 
magazynka. Zapasowy magazynek może znajdować się na stoliku, lub w 
ładownicy na pasie startującego zawodnika.

● Ostatnia para poperów jest ułożona w ten sposób, że po wywróceniu 
jednoznacznie wskaże który zawodnik był pierwszy i zwyciężył. 

● Mimo ukończenia przebiegu jako pierwszy, zawodnik przegrywa pojedynek 
gdy:

1. Ostrzela niewłaściwą grupę celi z niewłaściwej broni
2. Nie zabezpieczy strzelby przed odłożeniem
3. Nie dokona obowiązkowej wymiany magazynka w pistolecie
4. Trafi poper kończący przed zestrzeleniem pozostałych celi

VII. Wyłonienie zwycięzcy:



●W zależności od liczby chętnych walczymy każdy z każdym. lub nastąpi podział na 
grupy. Za zwycięstwo zawodnik dostaje jeden punkt. W walce o podium, 
przypadku takiej samej liczby punktów lepszy zawodnik zostanie wyłoniony 
dodatkowym pojedynkiem.

●Jako, że zawody mają formę pojedynków i bezpośredniej walki, nagroda dla 
zwycięzcy musi być odpowiednia. 
Zwycięzca zawodów dostanie pas mistrzowski, stylizowany na bokserskie 
pasy mistrzowskie
Pas jest nagrodą przechodnią. To znaczy, że zwycięzca może go posiadać 
do następnych zawodów. Jako obrońca tytułu ma obowiązek wystartowania 
w kolejnej edycji zawodów oraz ma zapewniony darmowy start. Jeżeli się nie 
pojawi, przegrywa walkowerem na rzecz najlepszego zawodnika i ma 
obowiązek przekazać trofeum.
Zwycięstwa w trzech edycjach z rzędu uprawniają Championa do 
zatrzymania pasa na własność.

Powodzenia!!

Niech wygra najlepszy!!!

Link do rejestracji:
https://practiscore.com/shoot-off-2gun-1/register


