
REGULAMIN 
Pistolet Praktyczny KSB – IPSC Level 1 

1. Termin i miejsce zawodów: 6 stycznia 2019 r. od godz. 8:00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach. 

2. Organizator: Klub Strzelnica Bojowa 

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. W przypadku braku licencji na 

rok 2018 honorowana będzie licencja na rok 2018 z oświadczeniem zawodnika o złożeniu wniosku o wydanie 

licencji na rok 2019. 

Zawodnicy, którzy nie mają zdanego egzaminu kompetencyjnego IPSC (nie wpisani na listę Regionu IPSC 

Polska, lista dostępna pod adresem http://ipsc-pl.org/zawodnicy-ipsc-polska-members) startują w klasie 

Production (pistolet centralnego zapłonu, np. Glock, CZ SP-01 Shadow) i zobowiązani są do wzięcia udziału w 

szkoleniu/treningu IPSC (w cenie wpisowego) w zakresie zasad bezpieczeństwa, podstaw przepisów IPSC i 

przebiegu konkurencji, który odbędzie się przed rozpoczęciem rywalizacji. Szkolenie prowadzone będzie przez 

doświadczonych strzelców i sędziów IPSC. 

4. Zawody odbędą się w konkurencji Pistolet IPSC. Program konkurencji: 

- 5 torów IPSC (2 długie, 1 średni, 2 krótki). 

- Liczba strzałów: 90-110. 

- Klasy sprzętowe: Production, Standard, Open zgodnie z Załącznikiem D przepisów konkurencji Pistolet IPSC). 

- Wyposażenie zawodników: Zawodnik powinien posiadać broń, min. 3 magazynki (preferowane 4) i 

odpowiednią ilość amunicji (minimum 110 szt.). Istnieje możliwość skorzystania z broni, magazynków i 

amunicji obiektowej. 

5. Harmonogram zawodów: 

godz. 08:00 – 9:30 Pre-match (tura funkcyjnych – cz. I) 

godz. 08:00 – 9:30 Szkolenie dla zawodników nie figurujących na liście Regionu IPSC Polska 

godz. 09:30 – 13:30 Mecz, tura funkcyjnych (cz. II) 

ok. godz. 14:00 Ogłoszenie wyników. 

6. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/zawody. Ilość miejsc ograniczona.  

7. Opłata startowa wynosi 100 zł. 

8. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach. 

9. Za miejsca od I do III w każdej klasie sprzętowej zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody 

ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową. 

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach konkurencji Pistolet IPSC oraz na 

niniejszym regulaminie. 

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada 

wyłącznie organizator zawodów. 

http://ipsc-pl.org/zawodnicy-ipsc-polska-members/
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