
KLUB STRZELNICA BOJOWA 

  zaprasza na zawody 
 

PUCHAR STRZELCA 
BOJOWEGO 

Paczółtowice, 28.01.2018 r. 

REGULAMIN ZAWODÓW 

1. Termin i miejsce zawodów: 28 stycznia 2018 r. od godz. 8.00; Strzelnica Bojowa w 
Paczółtowicach. 

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. 

3. Program i przebieg konkurencji: 

3.1. Pistolet centralnego zapłonu PCz 20: obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej 
ręki. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 5 minut na oddanie 5 strzałów 
próbnych oraz dwie oceniane rundy dziesięciostrzałowe po 10 minut każda. 

3.2. Pistolet bojowy 10 strzałów: . Pistolet bojowy 10 strzałów: obowiązuje postawa 
stojąca, dopuszcza się oddawanie strzałów oburącz. Odległość: 10m, cel – tarcza 
TS-9 (francuz). Zawodnik po usłyszeniu sygnału wkłada magazynek, przeładowuje 
(w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do tarczy, 
zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 
strzałów do tarczy (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane 
tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest iloraz ilości 
punktów i zmierzonego czasu (faktor).  Broń dozwolona – wszelkie pistolety 
samopowtarzalne i rewolwery wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, 
Classic, Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są 
wymagane ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu. 

3.3. Karabin centralnego zapłonu: odległość strzelania – 50m, tarcza TS-2, postawa 
leżąca bez podpórki. Zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 1 min i 10 
strzałów ocenianych w czasie 5 min. 

3.4. Karabin bojowy: odległość strzelania - 50m, tarcza TS-9, postawa leżąca. Po 
komendzie "start" zawodnik wpina magazynek, oddaje 5 strzałów, zmienia 
magazynek i oddaje kolejne 5 strzałów (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia 
w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest 



iloraz ilości punktów i czasu (faktor). Zabronione jest użycie łączonych 
magazynków. 

3.5. Strzelba dokładna: odległość strzelania – 25m, tarcze TS-2, postawa stojąca. W 
części dokładnej zawodnik oddaje 3 strzały próbne do jednej tarczy w czasie 1 
minuty, a następnie dwie serie po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz w czasie 6 
min. Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze 
wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug). 

3.6. Strzelba bojowa: odległość strzelania – 25m, tarcza TS-9 (francuz), postawa 
stojąca. W części szybkiej zawodnik po komendzie „start”: ładuje 5 szt. amunicji, 
oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy, ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do 
drugiej tarczy (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy 
kara – 5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i 
czasu (faktor). Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w 
kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug). 

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

5. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/zawody 
oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 12.00. 

6. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. 
Pierwszeństwo mają strzelcy zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc 
ograniczona. 

7. Opłata startowa wynosi 40 zł za pierwszą konkurencję i 30 zł za każdą następną. 
8. Organizator zapewnia  poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w 

Zawodach. 

9. Za miejsca od I do III w każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz 
nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową. 

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach ISSF, PZSS i 
IPSC oraz na niniejszym regulaminie. 

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

12. W trakcie ceremonii ogłoszenia wyników przeprowadzone zostanie losowanie nagród 
dodatkowych ufundowanych przez przez Strzelnicę Bojową, w tym nagrody głównej: 
nowego pistoletu Glock 17. W losowaniu wezmą udział wszyscy  uczestnicy zawodów, 1

niezależnie od zajętego miejsca.

 Z losowania nagrody wykluczeni są pracownicy Strzelnicy Bojowej oraz członkowie Zarządu i założyciele KSB 1

oraz ich rodziny.


