
Regulamin XXII Otwartych Zawodów Klubu Strzeleckiego TIG w IŁAWIE w dniu 03 lutego 2019r. 

 

1. Cel zawodów: 

- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych 

- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy i okolic 

 

2. Organizator:  Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie 

 

3. Termin i miejsce: 03 lutego 2019r. o godz. 10:00, na strzelnicy leśnej LOK w Iławie 

 

4. Zasady uczestnictwa: 

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach sportowych, a w konkurencjach I i II tj. pistolet 

sportowy i strzelanie ze strzelby gładkolufowej na czas także wszyscy inni sympatycy strzelectwa. 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

- wniesienie opłaty startowej podstawowej, w wysokości 20 zł. Z opłaty tej zwolnieni są członkowie klubu TIG. 

- wniesienie opłaty 20 zł za każdą konkurencję, w której organizator zapewnia broń i amunicję – tj. w konkurencji I i II 

pistolet sportowy i strzelanie ze strzelby gładkolufowej  (nie wyklucza to korzystania z własnej broni i amunicji) 

W ramach startowego każdy ma zapewniony ciepły poczęstunek i napoje oraz ognisko. 

 

5. Zasady punktacji, klasyfikacja: 

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. 

W przypadku jednakowej ilości trafień i czasu, ostatecznie decyduje dogrywka dla miejsc 1-3. 

 

6. Konkurencje: 

 

I. Pistolet sportowy - Psp-10 

- 5 strzałów próbnych w czasie 1 minuty 

-10 strzałów    ocenianych w czasie 2 minut 

-celem jest pistoletowa tarcza ( TS-2) 

-odległość do celu 25 m; 

-postawa – stojąca z wolnej ręku lub oburącz: 

-broń w kaburze lub leżąca a stole 

- obligatoryjna flaga bezpieczeństwa 

 

 II. strzelanie ze strzelby gładkolufowej na czas  

- 5 strzałów do celów metalowych 

- postawa stojąca 

- odległość ok.12m  

- strzelba na stoliku z otwartym zamkiem, po sygnale timera zawodnik ładuje 5 nabojów i oddaje 5 strzałów, okazuje 

sędziemu broń z otwartym zamkiem do sprawdzenia i po komendzie odkłada broń na stolik 

- każe „pudło” oznacza doliczenie 5 sekund kary 

- odłożenie broni z zamkniętym zamkiem doliczane jest 5 sekund kary 

 

III. 2_ GUN strzelanie na czas ze strzelby gładkolufowej i pistoletu centralnego zapłonu 

/broń i amunicja własna, dla członków SKS TIG możliwość skorzystania z broni klubowej/  

- strzelba na stoliku z otwartym zamkiem, pistolet w kaburze magazynki w ładownicach, magazynek nie podłączony 

do broni. Po sygnale timera zawodnik ładuje 5 nabojów do magazynka rurowego lub pudełkowego /dla strzelb semi 

auto/ i oddaje 5 strzałów,   odkłada broń na stolik z otwartym zamkiem. 

Następnie zawodnik przemieszcza się w wyznaczone miejsce, podpina magazynek i oddaje minimum 21 strzałów z 

tego 20 strzałów do celów papierowych – tarcze IPSC  i IDPA - w różnym formacie i konfiguracji, obowiązuje co 

najmniej dwukrotne ostrzelanie każdego celu papierowego oraz ostrzeliwuje cel metalowy tzw. cel kroczący, 

wymagane jest trafienie zapewniające obrót celu kroczącego 



 

Trafienie w strefę Alfa – bez karnych sekund 

Trafienie w strefę Charlie – 3 karne sekundy 

Trafienie w strefę Delta – 5 karnych sekund 

Miss – 10 karnych sekund 

Brak trafienia w metalowy cel kroczący 10 karnych sekund     

 

Uwaga: kabura do pistoletu centralnego zapłonu obowiązkowa. Obowiązkowe stosowanie okularów ochronnych                 

i ochronników słuchu 

 

7. Sprawy finansowe: 

Kkoszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach oraz startowego pokrywają 

zainteresowani  uczestnictwem zawodnicy. Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy. 

 

8. Nagrody: 

- za miejsca I – III zawodnicy otrzymają dyplomy, 

 

9. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do godz. 11:00 na strzelnicy 

 

10. Postanowienia końcowe: 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. 

Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do 

protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega 

zwrotowi 

  

Kierownik Zawodów 

  Wojciech Drewniak 


