
1. Cel zawodów. - popularyzacja strzelectwa sportowego wśród lokalnej społeczności - wyłonienie 

najlepszych zawodników w konkurencjach - popularyzacja działalności klubu. 

2. Rejestracja zawodników na miejscu w dniu zawodów od godz. 8.30 do godz. 12.00. zawody 

rozpoczynają się od godziny 9.00. zawody są w kategorii open. 

3. 3GUN przewidziana liczba strzałów - pistolet - 30, karabin - 30, strzelba - 15. liczba strzałów 

może się zmienić w zależności od budowy torów. 

4. karabin sportowy 50 metrów tarcza KSP 

5.karabinek centralnego zapłonu stojąc, 50 metrów, tarcza NT-23P "Żołnierz" 

6. strzelba dynamiczna 6 metalowych celi na czas 

7. pistolet czarnoprochowy 25 metrów, tarcza NT-23P "Żołnierz" 

8. pistolet centralnego zapłonu 25 metrów NT-23P "Żołnierz" 

9. pistolet centralnego zapłonu dynamiczny drzewko pionowe metalowe, dystans 7 metrów. 

10. Do udziału z zawodach uprawnieni są: - członkowie klubów strzeleckich posiadający licencję 

zawodnika PZSS lub innej stosownej licencji strzeleckiej - osoby zrzeszone w klubie strzeleckim 

nie posiadające jeszcze licencji zawodniczej ale strzelające z broni użyczonej przez organizatora 

bądź przez inną osobę. Strzelanie w takim wypadku odbywa pod nadzorem instruktora strzelectwa 

lub sędziego, wedle zasad wyznaczonych przez PZSS lub wedle przepisów ustalonych przez 

organizatora jeżeli uzna to za stosowne. - Inne osoby wyżej nie wymienione biorą udział w 

zawodach wedle decyzji organizatora. 

5. Opłata startowa 3GUN wynosi 100 zł. pozostałe konkurencje 30 zł od konkurencji. Zawodnicy 

startują z własną bronią i amunicją. Zawodnicy nie posiadający własnej broni i nie mający 

możliwości użyczenia broni od innych zawodników, mogą strzelać z broni dostarczonej przez 

organizatora za dodatkową opłatą. 

6. Regulamin - Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa opracowanych 

przez PZSS na potrzeby strzelań dynamicznych 3GUN. dokładny regulamin jest na stronie PZSS. 

https://www.pzss.org.pl/.../dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf 

7. Uwagi końcowe. 

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję 

sędziowską , a jej decyzje będą ostateczne. 

8. Zawody ujęte w kalendarzu WZSS. udział w zawodach liczy się do startów do przedłużenia 

licencji. 


