
 
KLUB STRZELNICA BOJOWA 

 
zaprasza na zawody 

 

Liga KSB Runda 3 

Paczółtowice, 07-08.03.2020 r. 
 
 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 
 
1. Termin i miejsce zawodów: 07-08 marca 2020 r., Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach. 

1.1.  Sobota 07 marca w godz. 20:00-22:00 (pre-match tylko dla osób funkcyjnych). 
1.2. Niedziela 08 marca w godz. 7.00-11:00 (zawody główne). 
 

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. 
 
3. Program i przebieg konkurencji: 
 

3.1. Pistolet centralnego zapłonu (PCZ): Konkurencja skrócona. Obowiązuje postawa 
stojąca, strzał z wolnej ręki. Odległość 25 m, cel tarcza TS-2. Czas: 3 minuty na 
oddanie 3 strzałów próbnych oraz 10 minut na oddanie 10 (magazynki 2 x 5) 
strzałów ocenianych. 
 

3.2. Karabin centralnego zapłonu (KCZ): Konkurencja skrócona. Obowiązuje postawa 
leżąca bez podpórki. Odległość 50 m, cel tarcza TS-2. Czas: 3 minuty na oddanie 3 
strzałów próbnych oraz 10 minut na oddanie 10 (magazynki 2 x 5) strzałów. 

 
3.3. Pistolet bojowy 1 (PB1):  

 

Cele 1 x tarcza TS-9 (Francuz), w odległości 10 m 

Liczba trafień 
ocenianych 

10 

Wynik Iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor). 

Postawa 
startowa 

Zawodnik stoi przed pulpitem. 

Kondycja broni Broń rozładowana, z zamkiem zamkniętym, lufą skierowaną w 
bezpiecznym kierunku leży na pulpicie. Dwa magazynki 
załadowane po 5 sztuk amunicji leżą na pulpicie. 

Sygnał startowy Dźwiękowy 

Procedura Po usłyszeniu sygnału zawodnik wkłada magazynek, 
przeładowuje i trzymając broń oburącz oddaje 5 strzałów do 
tarczy. Następnie  zmienia magazynek i trzymając broń jedną 
ręką dominującą oddaje 5 strzałów do tarczy. 

 
 



3.4. Karabin bojowy (KB):  
 

Cele 1 x tarcza TS-9 (Francuz), w odległości 50 m 

Liczba trafień 
ocenianych 

10 w każdej tarczy 

Wynik Iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor). 

Postawa 
startowa 

Zawodnik leży na materacu, dłonie dotykają ścian boksu. 

Kondycja broni Broń rozładowana, z zamkiem zamkniętym, lufą skierowaną w 
bezpiecznym kierunku leży na materacu. Dwa magazynki 
załadowane po 5 sztuk amunicji leżą na materacu. 

Sygnał startowy Dźwiękowy 

Procedura Po usłyszeniu sygnału zawodnik wkłada magazynek, 
przeładowuje i oddaje 5 strzałów do tarczy, następnie  zmienia 
magazynek i oddaje kolejne 5 strzałów. 

 
 

3.5. Karabin bojowy trzy postawy (K3P):  
 

Cele 1 x tarcza TS-9 (Francuz), w odległości 50 m 

Liczba trafień 
ocenianych 

9 

Wynik Iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor). 

Postawa 
startowa 

Zawodnik siedzi na krześle, łopatki dotykają oparcia. 

Kondycja broni Broń rozładowana, z zamkiem zamkniętym, lufą skierowaną w 
bezpiecznym kierunku leży na materacu. Dwa magazynki leżą na 
materacu, trzeci leży na półce. Wszystkie magazynki załadowane 
po 3 sztuki amunicji. 

Sygnał startowy Dźwiękowy 

Procedura Po usłyszeniu sygnału zawodnik dobiega do stanowiska i 
przyjmuje postawę leżącą. Podpina magazynek i oddaje trzy 
strzały w postawie leżącej, zmienia postawę na klęczącą, 
zmienia magazynek i oddaje trzy strzały, zmienia postawę na 
stojącą, zmienia magazynek i oddaje trzy strzały. 

 
 

3.6. Pistolet nocny „strobo-disco” (PN1):  
 

Cele 2 x tarcza TS-9 (Francuz), w odległościach od prawej 10 m i 25 m 

Liczba trafień 
ocenianych 

20 – 10 w każdej tarczy 

Wynik Iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor). 

Postawa 
startowa 

Zawodnik stoi przed pulpitem. 

Kondycja broni Broń rozładowana, z zamkiem zamkniętym, lufą skierowaną w 
bezpiecznym kierunku leży na pulpicie. Dwa magazynki 
załadowane po 10 sztuk amunicji leżą na pulpicie. 

Sygnał startowy Dźwiękowy 



Procedura Wraz z komendą „Make ready” sędzia włącza latarkę w trybie 
stroboskopu i umieszcza ją na pulpicie. Po sygnale startowym 
zawodnik podpina magazynek, przeładowuje i ostrzeliwuje cele 
w dowolnej kolejności przy świetle stroboskopu. 
 
Uwaga! Konkurencja odbywa się przy zgaszonym świetle. 

 

3.7. Pistolet nocny „francuz po ciemku” (PN2):  
 

Cele 3 x tarcza TS-9 (Francuz), w odległościach od prawej 10 m, 20 m 
i 25 m 

Liczba trafień 
ocenianych 

18 – 6 w każdej tarczy 

Wynik Iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor). 

Postawa 
startowa 

Zawodnik stoi przed pulpitem. 

Kondycja broni Broń rozładowana, z zamkiem zamkniętym, lufą skierowaną w 
bezpiecznym kierunku leży na pulpicie. Dwa magazynki 
załadowane po 10 sztuk amunicji leżą na pulpicie. 

Sygnał startowy Dźwiękowy 

Procedura Po sygnale startowym zawodnik włącza latarkę (dostarczoną 
przez organizatora), podpina magazynek, przeładowuje i 
ostrzeliwuje cele w dowolnej kolejności. 
 
Uwaga! Konkurencja odbywa się przy zgaszonym świetle. 
Upuszczenie latarki przerywa konkurencję, a zawodnik zostaje 
zdyskwalifikowany. 

 
 

3.8. Karabin nocny „nokto-trafi?” (KN1) 
 

Cele 1 x tarcza TS-9 (Francuz), w odległości 50 m 

Liczba trafień 
ocenianych 

10 

Wynik Iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor). 

Postawa 
startowa 

Zawodnik stoi przed materacem. 

Kondycja broni Broń rozładowana, z zamkiem zamkniętym, lufą skierowaną w 
bezpiecznym kierunku leży na materacu. Dwa magazynki 
załadowane po 5 sztuk amunicji leżą na materacu. 

Sygnał startowy Dźwiękowy 

Procedura Po sygnale startowym zawodnik włącza latarkę (dostarczoną 
przez organizatora), podpina magazynek, przeładowuje i 
ostrzeliwuje cel z postawy leżąc. 
 
Uwaga! Konkurencja odbywa się przy zgaszonym świetle. 

 
 
 



4. W konkurencjach dynamicznych obowiązują kary: 
4.1. Za nietrafienie – minus 10 punktów. 
4.2. Za błąd proceduralny – minus 10 punktów. 

 
5. Tarcze używane w zawodach. 

 
TS-2 

 

 
TS-9 (Francuz) 

  
 
 

6. We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, lunet, 
kolimatorów i innych celowników elektronicznych. Organizator nie zapewnia lunet 
obserwacyjnych. 

 
7. Zgłoszenia i zapisy telefonicznie pod numerem 883 413 825 w dniach 02-05 marca 2020 

w godz. 12:00-16:00.  
 

8. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. 
Ilość miejsc ograniczona. 

 
9. Opłata startowa wynosi 35 zł za każdą konkurencję. 
 
 
10. Za miejsca od I do III w każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają medale oraz dyplomy. 
 
11. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach ISSF, PZSS i IPSC 

oraz na niniejszym regulaminie. 
 

12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych 
zmian posiada wyłącznie organizator zawodów. 

 


