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Regulamin – Zaproszenie  

na turniej strzelecki 
„O Puchar Starosty Powiatu Rybnickiego” 2015 

 
 

1. Organizator : Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku.  
2. Uczestnictwo : W turnieju biorą udział osoby zgłoszone.  
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. 
Dla osób nieposiadających broni organizator zapewnia broń i amunicję odpłatnie.  
3. Termin i miejsce zawodów : Zawody odbędą się 14.06.2015 na strzelnicy 
„Paruszowiec” w Rybniku od godziny 10.00. Rejestracja i wydawanie metryczek od 
godziny 09.30. 
4. Konkurencje :  
 

a. Pistolet centralnego zapłonu:  
 
- Cel – tarcza IPSC i cele wywrotne – 6 
- Ilość strzałów – 10  
- Ocena – przestrzeliny w tarczy wg punktów dla kategorii IPSC Minor, cele 
wywrotne 5 punktów 
- Odległość – 10–15 m 
- Obowiązkowa wymiana magazynka  
- Przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte 
 
b. Karabin centralnego zapłonu:  
 
- Cel – dwie tarcze IPSC 
- Ilość strzałów – 10  
- Postawa dowolna 
- Ocena – przestrzeliny w tarczy wg punktów dla kategorii IPSC Minor  
- Odległość – 50 m  
- Do każdej tarczy należy oddać 5 strzałów 
- Przyrządy celownicze: mechaniczne otwarte 
 
c. Strzelba:  
 
- Cel – 9 celów wywrotnych 
- Ilość strzałów – 9, naboje śrutowe  
- Ocena – 5 pkt za cel wywrotny 
- Odległość – 10–15 m 
- Obowiązkowe doładowanie strzelby w trakcie trwania konkurencji 
- Tylko strzelby manualne z przyrządami celowniczymi mechanicznymi 
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d. Pistolet centralnego zapłonu: konkurencja Czumy 
 
Opis konkurencji: 
1) dwie tarcze TS–9 umieszczone są w odległości 10 m od barykady, w 
odległości 3 m od siebie (mierzone na zewnętrznych krawędziach tarcz); 
stanowisko startowe w odległości 5 m od barykady; stanowisko startowe i 
barykada są umieszczone współosiowo 
2) broń załadowana jest pięcioma nabojami (pistolety nieprzeładowane, z pustą 
komorą nabojową; rewolwery mają mieć kurek spuszczony), schowana do 
kabury. Broń w kaburze musi być ukryta pod ubraniem w taki sposób, aby była 
niewidoczna dla postronnego obserwatora. Drugie pięć nabojów należy umieścić 
w odpowiednim nośniku zapasowej amunicji (zapasowy magazynek, 
szybkoładowacz itp.) 
3) po sygnale startowym należy przemieścić się za barykadę i ostrzelać każdą 
tarczę pięcioma strzałami z wyznaczonego kwadratu – lewą tarczę z lewej strony 
barykady, prawą tarczę z prawej strony barykady. Po ostrzelaniu pierwszej tarczy 
należy przeładować broń, chowając się za barykadą, po czym ostrzelać drugą 
tarczę z drugiej strony barykady. Kolejność ostrzeliwania tarcz jest dowolna4) 
ostrzeliwanie tarcz musi być prowadzone z wykorzystaniem barykady jako 
zasłony, stopy strzelającego muszą być w całości schowane za barykadą 
5) czas wykonania całego zadania wynosi 30 sekund i jest liczony od sygnału 
startowego do ostatniego strzału oddanego przez zawodnika 
6) warunkiem zaliczenia konkurencji jest trafienie w przewidzianym limicie czasu 
obydwu tarcz wszystkimi strzałami (w każdej tarczy musi być po pięć 
przestrzelin) oraz uzyskanie na każdej tarczy wyniku minimum 21 punktów 
 
 

5. Przebieg zawodów: 
 
a. stanowisko pierwsze – Pistolet centralnego zapłonu: 
Zawodnik ma przygotowaną na stole broń oraz załadowane magazynki. Zamek broni 
zamknięty. Po sygnale timera zawodnik ładuje broń i ostrzeliwuje cele. Zestrzelenie 
wszystkich celów wywrotnych upoważnia do ostrzelania tarczy IPSC. Zmiana kolejności 
strzelania spowoduje niezaliczenie punktów z tarczy IPSC. Po pierwszym a przed 
ostatnim strzałem obowiązkowa wymiana magazynka. Po oddaniu ostatniego strzału 
zawodnik wyjmuje magazynek, sprawdza komorę nabojową, oddaje strzał kontrolny i 
odkłada broń. 
 
b. stanowisko drugie – Karabin centralnego zapłonu: 
Zawodnik ma przygotowaną na stole broń oraz załadowany magazynek. Zamek broni 
zamknięty. Po sygnale timera zawodnik ładuje broń i ostrzeliwuje tarcze. Po oddaniu 
ostatniego strzału zawodnik wyjmuje magazynek, sprawdza komorę nabojową, oddaje 
strzał kontrolny i odkłada broń. 
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c. stanowisko trzecie – Strzelba: 
Zawodnik ma przygotowaną na stole broń oraz amunicję, po sygnale timera ładuje 
strzelbę i ostrzeliwuje cele wywrotne. Po pierwszym a przed ostatnim strzałem 
obowiązkowe doładowanie. Po oddaniu ostatniego strzału zawodnik  sprawdza komorę 
nabojową, oddaje strzał kontrolny i odkłada broń 
 
6. Klasyfikacja :  
O zajętym miejscu decyduje suma punktów w konkurencjach a,b,c,d podzielona przez 
czas przebiegu konkurencji a,b,c 
 
6. Nagrody :  
a. Miejsca 1–3 puchary i dyplomy  
b. Miejsca 4–6 dyplomy  
 
7. Organizacja :  
Startowe w zawodach wynosi 40 zł i jest uiszczane w dniu zawodów przed pobraniem 
metryk startowych 
Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji na  
użytkowanie wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2002 r.  
Zawodnicy mają obowiązek stosowania ochronników wzroku i słuchu. 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji ora z zmian w regulaminie . 


