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Regulamin – Zaproszenie 

ZAWODY DYNAMICZNE 

7 Maja 

Rybnik 2017 

1. Organizator: Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku. 

 

2. Uczestnictwo: W turnieju biorą udział osoby posiadającą aktualna licencję 
PZSS. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.  

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA BRONI I AMUNICJI. 

 

3. Termin i miejsce zawodów: Zawody odbędą się 07.05.2017 na strzelnicy 
„Paruszowiec” w Rybniku od godziny 09.00. 

Rejestracja uczestników tylko drogą mailową pod adresem: 

zawody@mks-lok.rybnik.pl.  

W zgłoszeniu proszę podać NAZWISKO I IMIĘ, NR LICENCJI PZSS, KLUB, KLASĘ 
SPRZETOWĄ 

Biuro zawodów nie będzie przyjmowało zapisów, a jedynie przyjmowało wpłaty za 
uczestnictwo w zawodach i wydawało metryczki. Biuro zawodów będzie czynne od 
godziny 08.30. 

 

4. Konkurencje: 

Stanowisko nr 1 – Karabin Centralnego Zapłonu,  

- 6 celów reaktywnych (popperów), rozstawionych po 3 sztuki po obu stronach 
kulochwytu (szerokość  ok. 25m.), odległość do celów 75 metrów. 

- 5 tarcz IPSC w tym jedna NO SHOOT, rozstawionych między celami reaktywnymi 

- minimalna ilość strzałów – 14 (po 1 do popperów, po 2 do tarcz IPSC), 

- obowiązkowa zmiana magazynka, 

- strzelanie zza zasłony VTAC 9 HOLE przez otwór nr 1 lub nr 2, dozwolone jest 
opieranie broni o zasłonę, 

- ocena: 5 punktów za trafienie poppera, tarcza IPSC wg punktacji MINOR, tarcza NO 
SHOOT -10 punktów za trafienie,  maksymalnie 70 punktów. 

 

Stanowisko nr 2 – Strzelba gładkolufowa,  

- cel stanowi 10 krążków zamontowanych na końcach dwóch pięcioramiennych gwiazd 
tzw. Gwiazd Teksasu, odległość do celów ok. 10 metrów. 

- minimalna ilość strzałów – 10, 
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- obowiązkowe doładowanie, 

- ocena: po 10 punktów za trafienie, maksymalnie 100 punktów, 

 

Stanowisko nr 3 – Pistolet Centralnego Zapłonu  

- 8 małych celów wywrotnych ustawionych w odległości 10-15m oraz 1 średni cel 
wywrotny w odległości 10m uruchamiający kiwak z tarczą IPSC. Kiwak za tarczą NO 
SHOOT. 

- minimalna ilość strzałów – 11, 

- obowiązkowa zmiana magazynka, 

- strzelanie zza zasłony z opon przez dwie pionowe opony 

- ocena: po 5 punktów za trafienie celów wywrotnych, tarcza IPSC wg. punktacji 
MINOR, maksymalnie 55 punktów. Tarcza NO SHOOT: -10 pkt. 

 

Wszystkie strzały są obowiązkowe. Nie ostrzelanie któregoś z celi lub oddanie tylko 
jednego strzału do tarczy: -10 pkt. /za cel. Błąd zmiany magazynka lub doładowania:  
-10 pkt. za zdarzenie. 

Pomiar czasu kończy się wraz z ostatnim strzałem. 

 

5. Przebieg konkurencji:  

Zawodnik przychodzi na stanowisko z bronią rozładowaną, z załadowanymi 
magazynkami. Zawodnik ma 2 minuty na przygotowanie broni na stanowiskach. 

Zawodnik zajmuje pozycję startową na krześle, tyłem do toru. 

 

- Karabin na stanowisku nr 1,rozładowany, zamek zwolniony, magazynki obok lub w 
ładownicach na pasie. Na sygnał START uruchamiany jest timer, a zawodnik wstaje i 
podnosi broń ze stanowiska, podpina magazynek i przeładowuje.  

Zawodnik oddaje dowolną ilość strzałów (co najmniej 14) zza zasłony, przez otwór nr 1 
lub nr 2  (wraz z obowiązkową zmianą magazynka) do wszystkich celów (oprócz NO 
SHOOT), zabezpiecza broń i odkłada do beczki. Zmiana magazynka musi się odbyć po 
oddaniu pierwszego a przed ostatnim strzałem. 

Zawodnik przemieszcza się na stanowisko nr. 2 

 

- Strzelba na stanowisku nr 2 leży na stole z rozładowanym magazynkiem, naboje obok 
lub w ładownicach na pasie. 

Zawodnik podnosi broń, ładuje i oddaje dowolną ilość strzałów (co najmniej 10) do 
krążków zamocowanych na przyrządach wraz z obowiązkowych doładowaniem 
strzelby. Doładowanie musi się odbyć po oddaniu pierwszego a przed ostatnim 
strzałem. 

Zawodnik przemieszcza się na stanowisko nr. 3 

 

-Pistolet na stanowisku nr 3 leży na stole lub znajduje się w kaburze na pasie, 
rozładowany, zamek zwolniony, magazynki obok lub w kaburze na pasie. Zawodnik 
podnosi broń ze stanowiska, podpina magazynek i przeładowuje. Zawodnik oddaje  
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dowolną strzałów (co najmniej 11) do małych celów wywrotnych przez oponę nr 1. 
Zawodnik w dowolnym momencie wymienia magazynek. Zawodnik oddaje strzał do 
średniego celu wywrotnego i kiwaka przez oponę nr 2. Zmiana magazynka musi się 
odbyć po oddaniu pierwszego a przed ostatnim strzałem. 

 

Po oddaniu ostatniego strzału timer zostaje zatrzymany. 

 

Po zakończonym przebiegu zawodnik w obecności sędziego odpina magazynki, 
sprawdza komory nabojowe, oddaje strzały kontrolne w kierunku wału i chowa broń. 

 

UWAGA: Podczas zmiany stron i postaw broń musi być skierowana w kierunku wału. 
Skierowanie lufy w innym kierunku (np. pionowo w górę lub pionowo w dół) – może 
skutkować wyzerowaniem wyniku ze stanowiska lub dyskwalifikacją. 

 

6. Klasyfikacja: O zajętym miejscu decyduje FACTOR czyli sumę punktów 
dzielimy przez uzyskany czas. Obowiązuje osobna klasyfikacja dla klas STANDARD i 
OPEN.  

 

7. Klasy sprzętowe:  

Przyrządy celownicze: 

- mechaniczne - klasa STANDARD, 

- optyczne/optoelektroniczne -  klasa OPEN, 

Strzelby: 

- powtarzalne – klasa STANDARD 

- samopowtarzalne (automaty) – klasa OPEN 

 

UWAGA: Jeśli jakakolwiek broń używana przez zawodnika odpowiada klasie 
sprzętowej OPEN zawodnik zostaje automatycznie do niej zakwalifikowany. 

 

8. Nagrody: 

- Miejsca 1 – 3 medale i dyplomy, 

- Miejsca 1 – 6 dyplomy. 

 

9. Organizacja:  

Startowe w zawodach wynosi 40 zł. Wpisowe opłacone musi być w dniu zawodów w 
biurze. 

 

10. Postanowienia końcowe 

Na strzelnicy obowiązują 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 oraz zmian w regulaminie. 


