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Zawody Klubowe 

Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze 
SHOOT-OFF 

  

 
 Organizator: Towarzystwo Sportowe „TEMIDA” Zabrze. 

 
 Termin i miejsce: 29.08.2020r strzelnica TEMIDA ENERGIA Zabrze ul. Jodłowa 9. 

 

 

Warunki uczestnictwa:  

W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze, inne osoby zaproszone, 

posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS oraz osoby posiadające pozwolenie na broń, 

członkowie IPSC Poland albo mające zaliczony egzamin kompetencyjny IPSC.  

Członkowie klubu TEMIDA opłata startowa 20zł(amunicja klubowa), goście opłata 

20zł(amunicja własna) 

Rejestracja poprzez SMS na numer 502 324 200 do dnia 28.08.2020 do godziny 18:00, 

lub wyczerpania miejsc. 

  

O godzinie 10.00 odbędzie się szkolenie z zasad i warunków bezpieczeństwa strzelania wg 

przepisów IPSC. Obecność na szkoleniu warunkuje dopuszczenie do zawodów (nie dotyczy 

zawodników będących na liście strzelców IPSC Poland lub mających zdany egzamin 

kompetencyjny IPSC). 

 

 Konkurencja: 

SHOOT-OFF to zawody strzeleckie typu pojedynkowego z wykorzystaniem broni krótkiej 

i metalowych celów reaktywnych. 

 

1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

1.1. Podczas przebywania zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana 
i schowana do kabury lub do pudełka, broń musi mieć wyjęty magazynek. 

1.2. Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy poza wyznaczonymi i 
wyraźnie oznaczonymi obszarami, zwanymi „strefa bezpieczeństwa”, gdzie wolno 

dowolnie manipulować rozładowaną bronią; drugim wyjątkiem jest moment strzelania 



na torze. Podczas manipulowania bronią w strefie bezpieczeństwa obowiązuje zasada 

zachowania kątów bezpiecznych. 

1.3. W „strefie bezpieczeństwa” obowiązuje zakaz manipulowania amunicją bojową, 
ćwiczebną, zbijakami, czy łuskami przechowywanymi luzem, w opakowaniu, w 

magazynkach, czy w szybkoładowaczach. 

1.4. Na terenie strzelnicy poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować 
amunicją i środkami do jej przenoszenia. 

1.5. Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicja jedynie na stanowisku 
strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim 

nadzorem. 

1.6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem 
spustowym, z wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału. 

1.7. Przez cały czas strzelania należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w 

kierunku bezpiecznym, czyli w kierunku kulochwytu głównego. Niedozwolone jest 

kierowanie wylotu lufy na lewo lub prawo w dół i górę więcej niż 45 stopni od osi 

strzelnicy. Wylot lufy w żadnym wypadku nie może być skierowany ponad kulochwyt. 

1.8. Za strzał przypadkowy uznaje się każdy strzał oddany w miejsce wyraźnie poza rejon 
umieszczenia celów. 

1.9. Naruszenie zasad z punktów 1.1-1.3 i 1.5-1.8 jest karane natychmiastową 

dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów. 
1.10. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są obowiązane nosić okulary 
ochronne. W pobliżu torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu 

 

2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE  

2.1. Dopuszcza się stosowanie wszelkiej broni, amunicji i akcesoriów spełniających 
wymagania klas sprzętowych IPSC: 

•  pistolet – standard, kaliber 9mm do .45 

• Amunicja musi spełniać wymogi określone w  przepisach IPSC faktor min 125 dla minor 

Nie przewiduje się wykorzystywania urządzeń optycznych i elektronicznych, oraz podziału na 

klasy. 

3. CELE 

3.1. Celami są wyłącznie metalowe cele reaktywne. Cele rozstawiane są w odległości: 
około 20 m od linii ognia i tworzą dwa symetryczne zestawy po 3 cele. Zestaw składa się z 2 

celów początkowych i jednego celu końcowego. 

 

4. PRZEBIEG ZAWODÓW 

Zawodnicy rywalizują na dwóch torach pojedynkowych (lewym i prawym) będących swoimi 

lustrzanymi odbiciami. Dwóch zawodników stoi równolegle bokiem do siebie w boksach 

startowych za wyznaczonym stołami na których znajduje się broń. Przewidywane będą dwa 

przebiegi treningowy i punktowany. Przed rozpoczęciem przebiegu pary zawodników należy 

każdorazowo przeprowadzić losowanie torów. Przebieg obu zawodników jest jednoczesny, 

komendy są wydawane przez sędziego obowiązują obu zawodników pojedynku. Pojedynek 

wygrywa ten zawodnik, którego popper kończący upadnie jako pierwszy, pod warunkiem, że 



wcześniej zostały strącone pozostałe cele na torze. Podczas przebiegu nie mierzy się czasu. Po 

zakończeniu przebiegu nie liczy się punktacji. Zwycięzca pojedynku awansuje do kolejnej tury. 

Przegrany kończy rywalizację. W czasie rywalizacji zawodnicy mają 10 szt. amunicji w 

magazynku.  

 

5. Pisemny opis toru pojedynkowego: 

Liczba strzałów ocenianych: nie dotyczy 

Maksymalna ilość punktów: nie dotyczy  

Cele: 3 poppery, 1 popper (kończący konkurencję)  

Stan gotowości broni: nie załadowana na stole 

Pozycja startowa: Pozycja RELAKS, jak zademonstrował sędzia. Wewnątrz wyznaczonej strefy. 

Sygnał startowy: dźwiękowy. Procedura: po sygnale należy ostrzelać wszystkie cele z 

wyznaczonej strefy. Popper kończący należy ostrzelać jako ostatni. 
 

6. Przykładowe rozstawienie zawodników  

 


