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Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS 

PUCHAR VISMAG 

 

 

 

OSÓWKA, 28 sierpnia 2022 r. 

ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS 
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I. Organizator: 

GTS JASTRZĄB 

II. Sponsorzy: 

VISMAG Jacek Jakubczyk 

III.   Cel zawodów: 

Popularyzacja sportu strzeleckiego,  

Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, 

Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji 3 GUN, 

Zdobycie okolicznościowych nagród, pucharów, medali i dyplomów, 

Integracja środowiska strzeleckiego regionu. 

IV. Termin i miejsce zawodów: 

27 sierpnia 2022 r., sobota, godz. 12.00, PRZEDMECZ – tylko dla sędziów i osób funkcyjnych. 

28 sierpnia 2022 r., niedziela, godz. 10.00, Gminna Strzelnica Osówka, w miejscowości Osówka, 

gmina Niemce. Biuro Zawodów czynne od godz. 9.00. 

Zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS. 

V.      Kategorie strzeleckie 

Strzelanie dynamiczne trzech broni: karabinu centralnego zapłonu, pistoletu centralnego zapłonu i 

strzelby gładkolufowej. 

VI. Klasy sprzętowe: 

Według regulaminu konkurencji 3gun: 

https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf  

STANDARD, OPEN 

We wszystkich klasach sprzętowych dopuszczone jest używanie karabinków PCC (pistoletowego 

kalibru) jako broni długiej. 

VII. Uczestnictwo w zawodach: 

1. Zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz członkowie klubów strzeleckich 
przeszkoleni w bezpiecznym posługiwaniu się bronią palną. 

https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf
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2. Pod rygorem dyskwalifikacji zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu strzelnicy, 
regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.  

3. Broń i amunicja własna. Osoby nie posiadające własnej broni będą miały możliwość odpłatnego 
skorzystania z broni i amunicji na miejscu. 

4. Dopuszcza się klasyfikację osób funkcyjnych i sędziów. 

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 150 zł.  

VIII. Konkurencje: 

Zawody przeprowadzone zostaną w ramach zorganizowanych 5 torów (stage'ów). 

Zaliczenie torów nastąpi na podstawie oddania minimum następującej liczby strzałów: 

• karabin centralnego zapłonu 18 strzałów, 

• pistolet centralnego zapłonu 80 strzałów, 

• strzelba gładkolufowa 32 strzały, 

Łącznie 130 strzałów 

Zawody przeprowadzone zostaną według formuły „Open” w klasyfikacji indywidualnej w 
poszczególnych klasach. O wysokości klasyfikacji zawodnika decyduje suma jego czasów na 
wszystkich torach. 

Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa PZSS oraz z niniejszym regulaminem zawodów. 

Zawody odbędą się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy bezpieczeństwa PZSS i IPSC. 

IX.Nagrody i wyróżnienia: 

• Puchary, nagrody i dyplomy za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 dla każdej z klas sprzętowych. 

(STANDARD i OPEN). 

• Warunkiem odbioru pucharów i nagród jest obecność zawodnika przy dekoracji po 

zakończeniu zawodów. 

X.     Sprawy organizacyjne: 

Uczestnictwo należy zgłaszać: 

• elektronicznie za pomocą formularza rejestracyjnego do czwartku, 25 sierpnia 2022 r. 

• sekretarzowi w dniu zawodów (niedziela, 28.08.2022 r.) w godz. 9.00 – 11.00 (o ile 
wcześniej nie wyczerpie się liczba miejsc) 

Opłata startowa: 

• u sekretarza gotówką w dniu zawodów 
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• lub na nasze konto w mBanku: 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186 

tytułem: Opłata startowa Puchar VISMAG.  

Wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie Organizatora najpóźniej 25 sierpnia br. Podczas 
rejestracji w Biurze Zawodów wymagane będzie okazanie wydruku potwierdzenia opłaty startowej. 

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie zawodów. 

XI.Zasady konkurencji: 

1. 
Klasy sprzętowe 

Zabronione jest używanie języków spustowych lub nakładek na język spustowy wychodzących z 
boku poza kabłąk spustu. Broń palna musi być w stanie zdatnym do użytku i bezpieczna. Broń 
uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika. 

STANDARD: 

• Pistolet centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez urządzenia 
wylotowego. 

• Strzelba powtarzalna z przyrządami celowniczymi mechanicznymi z możliwością 
wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu. 

• Karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny z przyrządami celowniczymi mechanicznymi 
z możliwością wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu. 

OPEN: 

• Pistolet centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi. 

• Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi. 

• Strzelba powtarzalna lub samopowtarzalna z dowolnymi przyrządami celowniczymi. 

• Możliwość wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu i 
podrzutu. 

2. 
Amunicja 

• Pistolet- dopuszczalny kaliber naboju to 9 x 19 mm Parabellum/Luger. 

• Strzelba - dopuszczony kaliber 12/70 max. 28g amunicja typu breneka ZABRONIONA. 

• Karabin – dopuszczalne kalibry nabojów 5,45x39: 5,56x45 (223REM) i 7,62x39. Zabrania się 
używania amunicji szczególnie niebezpiecznej, w tym z rdzeniem. 

Ilość koniecznej amunicji zależna jest od ilości zawodników w grupach i przebiegu pojedynków, 
które rozegra zawodnik. 

Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez 
zawodnika. 
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3. 
Sprzęt dodatkowy 

Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych. 

 

4. 
Tory (stage). 

Stage 1 

Na sygnał dźwiękowy start z boxu B – zawodnik przenosi worek z piachem do boxu A. Tam 
załadowuje karabin (kondycja 2) i ostrzeliwuje cele metalowe i papierowe (3 gongi+ 3 tarcze 3gun). 
Broń należy odłożyć na beczce, zabezpieczoną.  

Następnie z boxu A zawodnik przenosi worek do boxu C. Tam dobywa strzelbę z beczki, a potem 
ewentualnie pistolet jeśli ten nie był w kaburze od startu (magazynki również mogą leżeć w boxie 
na beczce lub na pasie). 

W strefie strzelbowej zawodnik ostrzeliwuje wszystkie widoczne cele metalowe - 12 sztuk. Odkłada 
strzelbę na beczkę, zabezpieczoną bezpiecznikiem nastawnym. 

Następnie przebiega do boxu B, gdzie dobywa pistolet, podpina magazynek, przeładowuje broń i 
ostrzeliwuje cel metalowy ruchomy - gwiazda/drzewko (5). 

Po ostrzelaniu przechodzi do następnej strefy, z której należy ostrzelać cele papierowe, czyli 5 tarcz 
ipsc. 

Łącznie minimum strzałów: 

Karabin 6 strzałów 

Strzelba 12 strzałów 

Pistolet 15 strzałów 

Stage 2 

Start z boxu B z pistoletem w kaburze kondycja 3 lub pozostawionym na stoliku. Bieg w kierunku 
boxu A z workiem, tam ostrzelanie celów karabinowych (3x papier, 3x gong) w dowolnej kolejności 
zza przesłony przez otwory. Każdy cel musi być trafiony z innego otworu w przesłonie (6 otworów).  

Dalej należy odłożyć karabin na beczkę, zabezpieczony bezpiecznikiem skrzydełkowym. Znów 
trzeba przenieść worek z piachem do boxu B, tam włożyć pistolet do kabury (rozładowany) jeśli 
wcześniej nie był w niej i dobyć strzelby. Strzelba w kondycji 2, czyli załadowana i nieprzeładowana. 
Należy iść po specjalnie wyznaczonych mini boxach ("pole minowe") i ostrzelać cele w dowolnej 
kolejności. Odłożyć strzelbę zabezpieczoną bezpiecznikiem na beczce i przemieścić się do strefy 
pistoletowej. Dobyć pistolet można wyłącznie w strefach. 

Z pistoletu należy ostrzelać w dowolnej kolejności cele papierowe i metalowy (drzewko). Strzelanie 
z pistoletu odbędzie się zza przesłon i przez specjalnie wyznaczone okna.  

Łącznie minimum strzałów: 

Karabin 6 strzałów 
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Strzelba 12 strzałów 

Pistolet 15 strzałów 

 

 

Stage 3 

Start z pistoletem w kaburze, kondycja 3. Strzelba na stoliku, kondycja 2 (bez naboju w komorze). 
Stojąc w pozycji zrelaksowanej na sygnał dźwiękowy zawodnik rusza w kierunku strefy strzelbowej i 
ostrzeliwuje zza przesłon cele  metalowe - 10 popperów, po 5 z każdej ze stron przesłony. Po 
ostrzelaniu należy odłożyć strzelbę zabezpieczoną na beczkę i wejść w strefę pistoletową. Tam 
dobycie broni, załadowanie i przeładowanie. Dowolna kolejność ostrzeliwania celów papierowych 
(5xtarcza ipsc) i drzewko - 6 popperów.  

Łącznie minimum strzałów: 

Pistolet 16 strzałów 

Strzelba 10 strzałów 

Stage 4 

Na sygnał dźwiękowy, start z wyznaczonego pola (pięty przy markerach), w dowolnej kolejności 
zawodnik ostrzeliwuje cele papierowe - 10x tarcza ipsc, 1xNS. 

Łącznie minimum strzałów: 

Pistolet 20 strzałów 

 

Stage 5 

Start tym razem ze stolika umieszczonego w lewej krawędzi pola toru (L), ostrzelanie z karabinu 
celów T4, t7 i T10. Odłożenie zabezpieczonego karabiny i dalej załadwowanie pistoletu i ostrzelania 
pozostałych celów papierowych  

Na torze pojawi się przesłona dla celów T1,2,3 utrudniająca strzał pistoletowy.  

Łącznie minimum strzałów: 

Karabin 6 strzałów 

Pistolet 14 strzałów 

5. 
Bezpieczeństwo 

W czasie trwania zawodów oraz w trakcie konkurencji, zawodników obowiązują zasady 
bezpieczeństwa zgodne z przepisami IPSC, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej. 

Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na: 
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• Wyjmowanie broni przez zawodników z kabur, pudełek lub innych futerałów, tylko na 
stanowisku strzeleckim lub w strefie bezpieczeństwa. 

• Zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią. 

• Zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni. 

• Nie wysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie oddawania 
strzału. 

• Palec na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu. 

6. 
Kary 

Nie sportowe zachowanie, takie jak zamiana metryczek między zawodnikami, co skutkuje startem 
w imieniu innego zawodnika karane jest dyskwalifikacją obu zawodników. 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z zawodów. 

7. 
Problemy techniczne z bronią lub amunicją 

Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. 

8. 
Kalibracja celów 

Kalibracja celów odbywa się amunicją: 

• Pistolet - 9 x 19, (9 Parabelum, 9 Luger) 

• Strzelba - 12/70 max 28g 

• Karabin – 5,56x45 (223Rem) 

9. 
Protesty 

Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po 
zaistnieniu spornego zdarzenia. Protest należy kierować do sędziego głównego. Wnoszący protest 
zobowiązany wnieś opłatę kaucyjną w wysokości 200 zł, która podlega zwrotowi w razie uznania 
protestu, a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności. 

10. 
Różne 

We wszystkich spornych sprawach decyduje sędzia główny, a jego decyzja jest ostateczna. 

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie zawodów. 

 

Serdecznie zapraszają, 
Organizatorzy 

        


