
 

 

zał. nr 1. 

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY - klubowych - ZAWODÓW STRZELECKICH  

Klubu Strzeleckiego „Akademia Obrony Saggita” na rok 2021 

 

Konkurencja nr.1  - Pistolet centralnego zapłonu – PCZ 5 strz;  
- 3 strzały próbne 
- 5 strzałów ocenianych 

- postawa stojąc oburącz 

- odległość 25 m, 

- tarcza do strzelań konkurencji Psp. cz.d. - 1 próbna i 1 oceniana 

- czas 3 min; seria 3 - strzałowa próbna, 5 min – strzały oceniane 5 strzałów - tarcze 

ocenia komisja obliczeniowa poza stanowiskiem strzeleckim 

- pistolety i rewolwery centralnego zapłonu kal. 7,62-9,65 mm 

Konkurencja nr.2  - Pistolet centralnego zapłonu „open” – PCZ - 5 strz;   
- 3 strzały próbne 
- 5 strzałów ocenianych 

- postawa stojąc jednorącz 

- odległość 25 m, 

- tarcza do strzelań konkurencji Psp. cz.d. - 1 próbna i 1 oceniana 

- czas 3 min; seria 3 - strzałowa próbna, 5 min – strzały oceniane 5 strzałów - tarcze 

ocenia komisja obliczeniowa poza stanowiskiem strzeleckim 

- pistolety i rewolwery centralnego zapłonu kal. 7,62-9,65 mm 

Konkurencja nr. 3  - Pistolet sportowy PSP - 5 strz; 

- 5 strz cz.d; Osp-5 d. - 3 strzały próbne 
- 5 strzałów ocenianych 

- postawa stojąc oburącz  

- odległość 25 m, 

- tarcza do strzelań konkurencji Psp. cz.d. - 1 próbna i 1 oceniana 

- czas – 3 min - seria próbna, 5 min – strzały oceniane 5 strzałów 

- tarcze ocenia komisja obliczeniowa poza stanowiskiem strzeleckim 

- pistolety i rewolwery bocznego zapłonu kal. 5,56 mm 

- fakt strzelania z jednej ręki zaznaczony zostanie w komunikacie z zawodów  

Konkurencja nr. 4  - Karabin dowolny leżąc, KDW – 5 strz;  

- 5 strz; Kdw l. - 5, - 3 strzały próbne 
- 5 strzałów ocenianych 

- postawa leżąc  



 

 

- odległość 50 m, 
- tarcza do strzelań konkurencji Kdw - 1 próbna i 1 oceniana 
- czas 3 min - seria próbna, 5 min – strzały oceniane 5 strzałów 

- tarcze ocenia komisja obliczeniowa poza stanowiskiem strzeleckim 

Konkurencja nr.5 - Strzelba gładkolufowa Trap - 5 rzutków  

- Broń z lufami gładkimi, której kaliber nie przekracza 12 

- odległość dolotu rzutków zgodnie z przepisami technicznymi ISSF dla konkurencji TRAP 

- naboje zgodnie z przepisami technicznymi ISSF dla konkurencji TRAP 
- 3 strzały próbne 
- 5 strzałów ocenianych 

- czas - po sygnale START wydanym przez sędziego zawodnik musi w czasie 30 sekund 

przyjąć postawę strzelecką, załadować broń i dać sygnał do wyrzucenia rzutka. 

- do każdego rzutka można oddać dwa strzały.  

 

Konkurencja nr.6 - Strzelba dynamiczna gładkolufowa 4-10 strz;  

- Broń z lufami gładkimi, której kaliber nie przekracza 12 

- odległość  do celi dynamicznych typu poper lub inne 10m 

- 4 -10 strzałów ocenianych 

- czas - po sygnale START wydanym przez sędziego zawodnik musi w czasie 10 sekund 

przyjąć postawę strzelecką i rozpocząć konkurencję. 

- do każdego celu można oddać dwa strzały.  

Konkurencja nr.7  - Liga Sportera 3 Gun 25 strz - LS - OPIS PRZYKŁADOWEGO TORU 

STANOWISKA : 

1. Karabin - centralnego zapłonu kal.5,56 - 11,43mm 

a) Cel: tarcza pierścieniowa z punktacją - Ilość strzałów 5.  

- Ocena; przestrzeliny w tarczy są oceniane wg punktacji przedstawionej na tarczy.  

- maksymalna liczba punktów 50 pkt. 

b) Odległość: 100 m - pozycja siedząca typu z podpórką c) Wyposażenie  

- karabin może być wyposażony w przyrządy optyczne, podpory i dwójnogi 

- zakaz stosowania „imadeł” oraz podobnie działających urządzeń, a także możliwości 

jakiegokolwiek unieruchamiania karabinu poza oddziaływaniem ciała strzelca na broń 

- ciężar spustu oraz pozycję strzelecką (poza siedzącą) sposób trzymania broni regulamin 

nie określa  

2. Strzelba kal.12/70-12/76.  

a) Cel: cele wywrotne lub rzutki umieszczone na stojakach - wysokość celu od ziemi 

maksymalnie 120 cm - Ilość strzałów – 10 szt. 



 

 

b) Ocena: rozpad rzutka na min. 2 wyraźnie widoczne części w proporcjach minimum 1/3-

2/3  - 5 pkt za szt. 

c) Odległość: 10 m.  

3. Pistolet /rewolwer - centralnego zapłonu kal. 7,62-11,43 mm.  

a) Cel : Ilość strzałów 10 szt. - Ilość tarcz 5 szt.  

b) Odległość : 10 m 

PRZEBIEG KONKURENCJI :  

Stanowisko „a”  

- załadowany magazynek i karabin leżą na stanowisku „a” podpina załadowany 

magazynek do karabinu w przypadku braku magazynka zewnętrznego uczestnik ładuje 

broń przed sygnałem timera „start” - NIE RYGLUJE ZAMKA - ZAMEK POZOSTAJE W 

TYLNYM POŁOŻENIU 

- po sygnale „start” - zajmuje stanowisko strzeleckie rygluje zamek i oddaje strzały do 

tarczy zawodnik ostrzeliwuje tarczę w pozycji siedzącej. Po wystrzeleniu ostatniego naboju 

wyjmuje magazynek z broni i po oddaniu strzału kontrolnego „na sucho” odkłada 

zabezpieczoną broń, w przypadku broni w której zamek zostaje w tylnym położeniu 

dopuszcza się odłożenie broni w tym stanie po wypięciu magazynka, następnie zawodnik 

przemieszcza się na na kolejne stanowisko po opuszczeniu przez zawodnika stanowiska 

w przypadku broni przeładowywanej ręcznie po oddaniu każdego strzału i w przypadku 

broni, która umożliwia wyjęcie zamka, zamek zostaje wyjęty.  

Stanowisko „b”  

- strzelba znajduje się na stanowisku, niezaładowana i zabezpieczona  

- zawodnik amunicję posiada ze sobą ładuje strzelbę amunicją i śrutową ostrzeliwuje 

cele wywrotne lub rzutki oddzielenie amunicji od strzelca podczas poruszania się 

powoduje niezaliczenie tej części konkurencji i ocenę „0” - pkt, bez względu na 

uzyskany wynik, nie dotyczy to momentu ładowania broni podczas ładowania amunicji 

położenie amunicji na stanowisku jest ZABRONIONE  

- podczas strzelania OBOWIĄZKOWO zawodnik musi dokonać ponownego ładowania 

magazynka min 3 szt. amunicji w jednej serii  

- zawodnik porusza się po linii prostej, zabronione jest podejście do celu zawodnik 

podczas przemieszczania do przodu nie może wrócić do ostrzeliwania poprzednich celów, 

pozostałych z tyłu zawodnik ostrzeliwuje cele z na zmianę zawsze przenosząc linię 

prowadzenia ognia z prawej strony na lewą, lub odwrotnie dozwolone jest ponowienie 

strzału w tym samym położeniu broni, ale tylko do tego samego celu po oddaniu 



 

 

ostatniego strzału rozładowaniu i zabezpieczeniu zawodnik przemieszcza się na na 

kolejne stanowisk, odkłada broń na stanowisku „c”.  

Stanowisko „c”  

- zawodnik posiada ze sobą broń oraz uprzednio załadowane 2 magazynki do pistoletu z 

którymi się porusza obydwa magazynki muszą być załadowane w podziale minimum 3 

szt amunicji w jednym z nich  

- magazynki umieszczone są przez zawodnika przy sobie w wybrany przez niego 

sposób  - zawodnik samodzielnie, ostrzeliwuje 5 celów - tarcz w dowolnej kolejności, 

oddając po 2 strzały do jednej tarczy, 

- podczas strzelania OBOWIĄZKOWO zawodnik musi dokonać jednej zmiany 

magazynka 

- po wystrzeleniu ostatniego naboju wyjmuje magazynek z broni, sprawdza komorę 

nabojową i sprawdzoną broń odkłada na stanowisko, dopuszcza się odłożenie broni z 

zamkiem w tylnym położeniu 

- magazynki zawodnik zabiera ze sobą odkładając w miejsce przez siebie wyznaczone 

oddzielenie magazynka od strzelca podczas całej konkurencji powoduje niezaliczenie 

tej części konkurencji i oceną „0” - pkt, bez względu na uzyskany wynik Ostatni strzał 

kończy pomiar czasu. 

KLASYFIKACJA I PUNKTACJA  

Organizator nie przewiduje klas typów broni.  

1. Tarcza pierścieniowa 

- przestrzeliny w tarczy są oceniane według punktacji określonej na tarczy maksymalna 

ilość punktów 50 

2. Tarcza IPSC 

- przestrzeliny w tarczy są oceniane następująco;  

-Strefa A -  5pkt 

-Strefa C - 3pkt 

-Strefa D - 1pkt  

- maksymalna ilość punktów 50 

 

3. Cele wywrotne lub rzutki na stojaku  

- cel przewrócony lub wyraźny rozpad rzutka minimalnie na 2 części w proporcjach 1/3 - 



 

 

2/3 - 5 pkt  

- maksymalna ilość punktów 50  

4. Ocena wyniku czasowego  

- będzie wynikiem podzielenia sumy punktów przez ilość sekund trwania dyscypliny  

     suma punktów 

                                            ——-————————— = wynik końcowy konkurencji  

            czas w sekundach  

INNE TORY I ORGANIZACJA ZAWODÓW 3 GUN 

Z ważnych przyczyn lub niezależnych od organizatora (np. takich jak zmiana obiektu 

prowadzenia zawodów lub osi strzeleckiej) z ważnej przyczyny dopuszcza się inną 

organizację torów 3GUN według innego schematu szczegółowego toru.  

W każdym jednak przypadku organizator ma obowiązek zapewnić udział w konkurencji 

trzech rodzajów broni; 

- pistoletu 

- karabinu 

- strzelby 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

1. Brak zastosowania powyższego regulaminu powoduje niezaliczenie tej części 

konkurencji, którego uchybienie dotyczyło i oceną „0” - pkt, bez względu na uzyskany 

wynik 

2. Uczestnicy zawodów muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, regulaminu 

strzelnicy oraz regulaminu zawodów, używać okularów ochronnych i ochronników słuchu. 

Protesty zgłaszać natychmiast po zdarzeniu lub wypisaniu wyników na tablicy. Sprawy 

sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. 

3. Zawodników obowiązują przepisy PZSS, przepisy bezpieczeństwa na strzelnicy oraz 

wpis do Książki rejestru pobytu na strzelnicy. 

4. Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora i zatwierdzeni przez 

Kolegium Sędziów WZSS;  

- sędzia główny zawodów 

- przewodniczący komisji klasyfikacyjnej 

- sędziowie strzelań (Kdw, Psp, Pcz, Trap,LS) 

- kierownik biura obliczeń 

- z zawodów sporządza się komunikat zawierający protokoły z konkurencji podpisane 

przez Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej i obserwatora WZS 


