
REGULAMIN KLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH -  SHOOT-OFF  PISTOLET/STRZELBA 2020 
 

1. Cel zawodów:                                                        
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS  
- doskonalenie umiejętności strzeleckich 
 

2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 - ka” 
- Kontakt - biuro:   tel. 604608251            email: biuro@10-strzel.org 
- Zapisy na zawody: tel. 884608255 
 

3. Termin  i  miejsce  zawodów: 
- 20.09.2020 r.  godz. od 8.45 do 15.00 
- Strzelnica Sportowa Gminy Kobiele Wielkie w Jasieniu 
 

4. Program zawodów. 
Na podstawie: Przepisy Łączone IPSC, wydanie 2018 
Tor specjalny: Pojedynek Shoot-Off (punkt 1.2.2.2 [H - pistolet ] i [S - strzelba] ww. przepisów). 
Wyznaczone pary zawodników startując w pojedynkach ostrzeliwują jednocześnie dwa identyczne i bezpośrednio sąsiadujące 
ze sobą tory (patrz Załącznik A3 ww. przepisów).  
Cele metalowe w ilości maksymalnie 8 szt. należy ostrzelać w dowolnej kolejności - jako ostatni wewnętrzny  z nich. 
Pomiędzy ostrzelaniem pierwszego a ostatniego celu,  obowiązkowe doładowanie strzelby/wymiana magazynka w pistolecie. 
Ilość amunicji nieograniczona. Dla strzelby wyodrębnione trzy klasy sprzętowe: bok/dubeltówka, standard manual oraz 

semi-automatic. Do utworzenia odrębnej klasy sprzętowej wymagane minimum 6 zawodników. 

Pistolet (jedna klasa) Standard - wszystkie pistolety spełniające wymogi klasy sprzętowej Standard, Classic oraz 

Production (załącznik D do przepisów pistolet IPSC). 

Dopuszcza się używanie śrutu wyłącznie o średnicy od 2 mm do 3,5 mm. 
Dla pistoletu najmniejsze dopuszczalne wymiary łuski naboju to 9 x 19 mm. 
Ilość szacowanej użytej amunicji zależna jest od ilości i przebiegu pojedynków, które rozegra zawodnik (50-150 szt.). 
S-O strzelba: start godz. 9.00, S-O pistolet: start po zakończeniu S-O strzelba, nie wcześniej niż o godz. 12.00 
Szczegółowy regulamin konkurencji dostępny w załączniku. 
 

5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy posiadający licencję sportową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego . 
 

6. Klasyfikacja: 
- klasyfikacja indywidualna 
 

7. Nagrody: 
- dyplomy dla 3 najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach i klasach sprzętowych. 
 

8. Zgłoszenia: telefonicznie - 884608255 do dnia 19.09.2020 do godz. 14.00 
- warunkiem udziału w zawodach jest osobiste wpisanie się na listę startową w dniu zawodów: 

strzelba - do godz. 8.45               
 pistolet - do godz. 11.45 

 

9. Koszty uczestnictwa: 
- opłata startowa 40,00 zł za jeden start w każdej konkurencji - strzelba, pistolet (broń i amunicja własna) 
- opłata startowa 10,00 zł za start w kolejnych klasach sprzętowych - dot. strzelby (broń i amunicja własna) 
- po terminie zapisów, w przypadku wolnych miejsc - odpowiednio: 60,00 zł / 20,00 zł 
- opłata startowa z broni i amunicji klubowej: j.w. + koszty amunicji 
 

10. Sprawy różne: 
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z przepisami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w strzelectwie sportowym – znajomość powyższych przepisów potwierdzana jest podpisem na liście 
startowej 

- złożenie podpisu na liście startowej jest wyrażeniem zgody na: umieszczenie nazwiska i imienia w komunikacie końcowym, 
publikację rezultatów z zawodów oraz wizerunku w środkach masowego przekazu 

- metryczki startowe z nadanym kolejnym numerem startowym wydawane są każdemu zawodnikowi do dalszego wypełnienia 
- start w danej konkurencji odbywa się wg kolejności numeru startowego 
- każdy zawodnik ma obowiązek posiadać umiejętność praktycznego posługiwania się bronią oraz wyposażeniem strzelnicy – 

brak powyższych umiejętności może skutkować dyskwalifikacją 
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni) 
- zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu 
- obowiązuje tylko jeden start w poszczególnych konkurencjach 
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora 
- sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą uczestniczyć w zawodach 
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy IPSC 
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 


