
 

Regulamin – Zaproszenie Turniej Noworoczny 2013 

 

 

1.Organizator: Miejski Klub Strzelecki LOK – Rybnik 

2. Uczestnicy: W turnieju biorą udział osoby posiadające licencję strzelecką oraz zaproszeni 

goście. 

3. Termin i miejsce zawodów: Turniej odbędzie się na strzelnicy Paruszowiec o godzinie 9. 

Rejestracja i wydawanie metryczek strzeleckich od godziny 8.30. Startowe wynosi 60zł. 

4. Konkurencje:  

 a) Pistolet centralnego zapłonu (broń bojowa) [Konkurencja A. Czumy]: 

- Cel: 2 tarcze TS-9.  

- Ilość strzałów 10.  

- Czas maksymalny 30sek.  

 b) Strzelba gładkolufowa: 

- Cel: metalowe cele wywrotne 5szt.  

- Cel 6: rzutka szt.1.  

- 3 metalowe cele wywrotne do pocisku Breneka 

 c) karabin centralnego zapłonu z otwartymi przyrządami celowniczymi.  

- Cel: 2 tarcze IDPA.  

- Ilość strzałów 2x8, ze zmianą magazynka.  

- Odległość 50m.  

- Pozycja stojąca.  



 

 

5. Opis konkurencji: 

 

 a) Pistolet centralnego zapłonu : 

- 2 tarcze strzeleckie umieszczone są w odległości 10m od barykady w odstępie 3 

metrów od siebie.  

- Stanowisko startowe znajduje się 5m od barykady.  

- Broń załadowana jest 5 nabojami (pistolet nie przeładowany z pustą komorą 

nabojową. Rewolwery mają mieć kurek spuszczony), schowana do kabury.  

- Broń w kaburze musi być ukryta pod ubraniem, aby była niewidoczna dla 

postronnego obserwatora. 

- Drugie 5 nabojów należy umieścić w dodatkowym nośniku amunicji (magazynku, 

szybkoładowaczu, itp.). 

- Po sygnale timer’a należy przemieścić się za barykadę, przeładować broń i 

ostrzelać  pierwszą tarczę 5 nabojami, schować się za barykadę, przeładować broń i 

ostrzelać drugą tarczę z drugiej strony barykady.  

- Kolejność ostrzeliwania tarcz jest dowolna.  

- Ostrzeliwanie tarczy musi być prowadzone z użyciem barykady jako zasłony, stopy 

zawodnika nie mogą wyjść poza wyznaczone pole.  

- Podczas wymiany magazynka zawodnik nie może upuścić pustego magazynka na 

ziemię.  

- Czas wykonania całego zadania wynosi 30sek i jest liczony od sygnału timer’a do 

ostatniego strzału oddanego przez zawodnika.  

- Warunkiem zaliczenia konkurencji jest trafienie w przewidzianym limicie czasu 

obydwu tarcz wszystkimi strzałami (w każdej tarczy musi być pięć przestrzelin) oraz 

uzyskanie na każdej z tarcz wyniku min. 21 punktów.  



- O rezultacie przebiegu konkurencji decyduje faktor. Przekroczenie limitu czasu lub 

nieuzyskanie wymaganego limitu punktów daje wynik zerowy. 

 

 b) Strzelba: 

 - po komendzie sędziego zawodnik ładuje strzelbę 6 sztukami amunicji śrutowej, 

przeładowuje, zabezpiecza i opuszcza broń na biodro. 

 - po sygnale timer’a Zawodnik odbezpiecza broń przemieszczając się wzdłuż 

wyznaczonego toru, ostrzeliwując metalowe cele wywrotne.   

 - podczas przemieszczania się na torze broń musi być skierowana w kierunku celu 

lub wału głównego, nie wychodząc z kąta 90stopni pomiędzy wałami głównym i prawym 

bocznym. 

 - cofanie się w celu ostrzelania pominiętego celu może odbyć się tylko i wyłącznie z 

bronią skierowaną w kierunku wału głównego. 

 - niezachowanie powyższych rygorów strzelania skutkuje dyskwalifikacją. 

- Po oddaniu 6 strzałów Zawodnik ładuje broń 3 sztukami amunicji typu Breneka i z 

wyznaczonego stanowiska ostrzeliwuje 3 cele reaktywne. 

- Ostatni strzał kończy pomiar czasu. Wynikiem konkurencji jest faktor. 

 

 c) Karabin: 

 - Po komendzie sędziego zawodnik podpina magazynek z 8 nabojami, przeładowuje 

broń, zabezpiecza i opuszcza na biodro. 

 - po sygnale timer’a Zawodnik z pozycji stojącej ostrzeliwuje jedną tarczę po czym 

wymienia magazynek i ostrzeliwuje drugą tarczę. 

 - Podczas wymiany magazynka Zawodnik nie może upuścić pustego magazynka na 

ziemię 

 - Dopuszcza się łączenie magazynków. 

 - Wynikiem konkurencji jest faktor. 



 

 

6. Klasyfikacja: 

 - wygrywa zawodnik, który osiągnie najwyższą sumę faktorów. 

7. Nagrody: 

 - Miejsce 1-3 puchary i dyplomy. 

 - Miejsce 4-6 dyplomy. 

8. Postanowienia końcowe: 

 - Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji na 

użytkowanie strzelnicy wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2002. 

Zawodnicy muszą używać okularów i ochronników słuchu. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

10. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z broni klubowej oraz odpłatne 

udostępnienie amunicji. 

11. Na zawodach obecny będzie Obserwator Śląskiego Okręgowego Związku 

Strzelectwa Sportowego. Zawody ujęte są w kalendarzu strzelań 2013r. 

 

Opracował: 

A.Siemaszkiewicz. 


