
REGULAMIN ZAWODÓW

„Zimowe zawody strzeleckie” 
(zawody ujęte w kalendarzu LZSS z Obserwatorem LZSS, zaliczane do przedłużenia

licencji na rok 2023) 

1. CEL ZAWODÓW

Popularyzacja strzelectwa sportowego, umożliwienie sportowej rywalizacji, wyłonienie najlepszych 
zawodników, integracja środowisk strzeleckich

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „TWIERDZA” 
KSS VIS Zamość

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

22.01.2023r. (niedziela), rozpoczęcie zawodów godzina 9:00, 
Strzelnica sportowa ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, (budynki za Szkołą Rolniczą)
www.zss-twierdza.pl, tel. 883-970-550, 512-336-031 

4. ZGŁOSZENIA

Rejestracja bezpośrednio przed zawodami na strzelnicy u organizatora w godz. 8:00-12:00

5. KONKURENCJE

Pistolet sportowy - Psp (część dokładna) 
• Odległość: 25m
• Strzały próbne: jedna seria 5 strzałowa
• Liczba strzałów ocenianych: 20 (4 serie 5-strzałowe w czasie 5 minut każda)

Karabin mini-sniper
• Odległość: 50m
• Strzały próbne: 5 min
• Liczba strzałów ocenianych: 25 w czasie 20 minut, po jednym strzale do każdej tarczy (BR50)  
• Broń:  karabin  bocznego  zapłony  22LR,  broń  z  przyrządami  celowniczymi  optycznymi,  istnieje

możliwość podparcia broni (jedno miejsce pomiędzy kabłąkiem a końcem lufy) 

Karabin dowolny leżąc Kdw20L
• Odległość: 50m
• Strzały próbne: 5 min
• Liczba strzałów ocenianych: 20 w czasie 20 minut  
• Broń z przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia 

http://www.zss-twierdza.pl/


3GUN zawody w formie wieloboju strzeleckiego(pistolet, strzelba, karabin )
• Broń klasa STANDARD – tylko przyrządy mechaniczne 

- pistolet centralnego zapłonu,
- strzelba gładkolufowa,
-karabin centralnego zapłonu

• Odległość: 10-50m
• Amunicja:

Zawodnik w momencie startu może posiadać i użyć dowolną ilość amunicji.
- pistolet – amunicja pistoletowa minimalny kaliber  9x19mm, max. 11,43mm (0.45)
- strzelba 12/70 max. 28g, amunicja typu loftka i breneka ZABRONIONA
- karabin 5,45x39, 5,56x45 (.223 REM), 7,62x39

                 Broń i amunicja leży w wyznaczonych miejscach bez pasów i kabur 
PROBLEMY Z BRONIĄ SĄ PROBLEMAMI ZAWODNIKA

• Przebieg konkurencji
 Broń (pistolet, strzelba, karabin) rozładowana, z wypiętym magazynkiem, zamek w przednik położeniu,
kurek spuszczony, leży w wyznaczonych miejscach na stanowiskach.
Przebieg rozpoczyna się na stanowisku pistoletowym, po komendzie GOTÓW i po sygnale 
dźwiękowym   zawodnik ostrzeliwuje cele T1-T2 z lewej strony przesłony i T3-T4 z prawej strony 
przesłony, kolejność dowolna. Następnie przechodzi do wyznaczonego miejsca i ostrzeliwuje cel 
metalowy T5 z postawy stojącej i T5 z klęczącej, minimum jedno trafienie z każdej postawy. Po 
ostrzelaniu celów zawodnik rozładowuje broń, zabezpiecza i odkłada do urządzenia do odkładania 
broni. Następnie przechodzi na stanowisko strzelba, ładuje broń, ostrzeliwuje cele T6 możliwość 
dostrzeliwania, rozładowuje broń, zabezpiecza i odkłada do urządzenia do odkładania broni. Przechodzi 
na stanowisko karabin, ładuje broń, ostrzeliwuje jeden cel T7 w postawie stojącej, drugi T8 w postawie 
wymuszonej. Rozładowuje broń i po sprawdzeniu przez sędziego odkłada. Ostatni oddany strzał 
zatrzymuje czas.

• Punktacja
             Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. Oznacza to, że wynik składa się z czasu uzyskanego

na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach).
• Tarcza – pole A – jedna przestrzelina - 0s kary,

              pole D – dwie przestrzelina – 0s kary
              pole D – jedna przestrzelina (HIT) = 3s kary, 
              MISS – brak przestrzelin = 5s kary

• Cele metalowe –  MISS – 5s kary
• Tarcza IPSC

              pole A – jedna przestrzelina - 0s kary,
              pole C,D – dwie przestrzelina – 0s kary
              pole C,D – jedna przestrzelina (HIT) = 3s kary,
              MISS – brak przestrzelin = 5s kary

                           (pole C i D traktowane jest jako jedno pole)

• KARY PROCEDURALNE

 Kara proceduralna po 5 sekund każda, zostanie nałożona za:
- ostrzelanie celów poza wyznaczonym obszarem

• Kara proceduralna po 20 sekund każda, zostanie nałożona za:
- trzymania palca wewnątrz kabłąka w trakcie przemieszczania się po torze



• Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany 

     za niebezpieczne posługiwanie się bronią, tj. za:
- upuszczenie broni, załadowanej lub niezaładowanej,
- Zasada ta dotyczy także upadku jakiejkolwiek broni, załadowanej lub niezaładowanej, który 
nastąpi po odłożeniu broni w trakcie przebiegu, chyba że upadek będzie
spowodowany awarią urządzenia lub miejsca do odkładania broni.
- odłożenie niezabezpieczonej lub załadowanej broni do urządzenia do odkładania broni;

• Konkurencja rozegrana będzie w oparciu o niniejszy regulamin oraz regulamin:
https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf

• Na potrzeby klasyfikacji pucharowej ZSS TWIERDZA, zawodnik z najlepszym czasem otrzymuje
300 punktów. Pozostali zawodnicy proporcjonalnie mniej w stosunku do uzyskanego czasu.

6. UCZESTNICTWO

Członkowie klubów posiadający licencję zawodniczą PZSS

7. PUNKTACJA

Indywidualna w poszczególnych konkurencjach

8. NAGRODY

Dyplomy za miejsca 1-6, upominki

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

Startowe za jedną konkurencję (pistolet, karabin) – 40zł przy korzystaniu z własnej broni i amunicji.
Startowe za konkurencję 3GUN – 100zł przy korzystaniu z własnej broni i amunicji.

10. SPRAWY RÓŻNE

• Na strzelnicy obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ używania amunicji 7,62x25 (TT), amunicji 
MAGNUM oraz amunicji RDZENIOWEJ!,

• BEZWZGLĘDNIE ZAKAZUJE SIĘ wnoszenia na strzelnicę broni ZAŁADOWANEJ!,
• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy (i potwierdzić to podpisem w 

książce pobytu na strzelnicy) oraz bezwzględnie go przestrzegać, 
• Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty przejazdu, ubezpieczenia i diety dla zawodników 

oraz opiekunów pokrywają kluby we własnym zakresie, 
• Istnieje możliwość wypożyczenia broni i amunicji organizatora (odpłatnie),
• Dopuszcza się do rywalizacji osoby funkcyjne zawodów,
• Konkurencje w oparciu o przepisy ISSF, PZSS, IPSC i niniejszy regulamin zawodów,
• Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – podejmuje 

organizator zawodów. 

Organizator
ZSS TWIERDZA Zamość

KSS VIS Zamość

https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/przepisy/dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf

