
Klub Sportowy ,,Combat Shooting,, w Knyszynie serdecznie
zaprasza na Zawody strzeleckie - Wiosenna Edycja Trójboju,

 w dniu 14 kwiecień 2019 r. w miejscowości Knyszyn 
ul. Jagiellońska 41.

REGULAMIN ZAWODÓW

I. CEL ZAWODÓW

1. Rywalizacja sportowa.
2. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
3. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4. Integracja członków klubów strzeleckich i sympatyków strzelectwa 
sportowego

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW

1. Klub sportowy ,,Combat Shooting,,

III. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW.

1. 9.30 – Rejestracja zawodników
2. 10.00 – Rozpoczęcie zawodów
3. 16.00 – Przewidywany czas zakończenia

Strzelnica Akademii Doskonalenia Technik Strzeleckich
Knyszyn ul. Jagiellońska 41 

 IV. KONKURENCJE

1. Strzelanie dynamiczne – pistolet, karabin, strzelba
2. Cele – Popery stalowe, TS 2, TS 9 ,
3. Odległości: pistolet - 5-10m, karabin – 10-15m, strzelba 15-17m
4. Liczba amunicji: pistolet –  12 szt. ( 9 mm ),

karabin – 20 szt. ( od 5 mm do 8mm ) centralnego zapłonu,
strzelba - 2 szt ( skeet, trap )

5. Postawa: stojąca, dowolna, leżąca
6. Czas: liczony indywidualnie.

Start – zawodnik startuje z krzesła siedząc tyłem do kulochwytu ( plecy 
dotykają oparcia krzesła, dłonie położone na kolanach, stopy przylegające całą 
powierzchnią do podłogi ). Po zgłoszeniu gotowości na sygnał timera zawodnik porusza 
się w kierunku wybranym przez siebie - stolik z bronią.

Strzelba - cel poper stalowy - dwa strzały odległość około 15-17m.
Zawodnik po dotarciu do stanowiska z nabojem do strzelby, ładuje strzelbę I ostrzeliwuje 
cel stalowy, następnie przemieszcza się do drugiego stanowiska gdzie znajduje się drugi 
nabój, i tam czynność ponawia. Po ostrzelaniu dwóch celów odkłada strzelbę z zamkiem w



tylnym położeniu na miejsce podjęcia.
Pistolet - cele tarcze TS9 odległości około 5-10m - ilość strzałów 12.

Zawodnik po podjęciu broni ze stolika, kieruje się w kierunku stanowiska z magazynkiem 
pistoletowym, tam może umieścić nabój w komorze. Poruszając się wzdłuż linii 10 m od 
kulochwytu ostrzeliwuje cele TS9 trzema strzałami na cel. Po ostrzelaniu ostatniego celu 
zawodnik rozładowuje broń i odkłada ją na miejsce podjęcia. ( dopuszcza się odłożenie 
broni z zamkiem w tylnym położeniu, podczas poruszania się z bronią załadowaną, należy
zachować szczególne środki bezpieczeństwa !!! ).

Karabin - cel TS2 odległość około 10-15m - ilość strzałów 20
Zawodnik po podjęciu broni ze stolika, kieruje się w kierunku stanowiska z magazynkiem 
karabinowym. Poruszając się wzdłuż linii 15m od kulochwytu ostrzeliwuje cele TS2 
pięcioma strzałami na cel. Podczas poruszania się z karabinem, jednostka musi być 
zabezpieczona Ostatni strzał kończy mierzenie czasu i przebieg zawodnika.

V. BROŃ I AMUNICJA.

1. karabin ( Radom sport ),
2. pistolet ( Glock 17 III gen.,XDM 4,5'', CZ–P07, CZ-P10C, P99– 9 mm ),
3. strzelba typu pump action, 
4. przyrządy mechaniczne

Broń i amunicje zapewnia organizator ( odpłatnie o ile, zawodnik nie posiada 
własnej ) lub można też stosować własną odpowiadającą formule zawodów.

VI. PUNKTACJA ZAWODÓW

1. Poper – 5 pkt
2. TS 9 – według stref punktowych
3. TS 2 – według stref punktowych
4. za brak reakcji na komendę STOP – dyskwalifikacja
5. za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa – dyskwalifikacja.

Wynik uzyskujemy, dzieląc punkty przez czas zawodnika.

VII. NAGRODY:

• Miejsce I – Puchar, medal, dyplom, nagroda rzeczowa,
• Miejsce II – medal, dyplom, nagroda rzeczowa,
• Miejsce III – medal, dyplom, nagroda rzeczowa,
• Miejsce IV – dyplom,
• Miejsce V – dyplom,

VIII. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do zawodów odbywają telefonicznie, przez formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie i w wydarzeniu FB lub przez e-mail, a także w dniu zawodów 9.30 do  
ostatniego startu. Kolejność na liście decyduje o kolejności zgłoszenia, a co za tym idzie 
startu w dniu zawodów. Gdy zawodnik nie stawi się na starcie, automatycznie zostaje 
przesunięty na koniec listy startujących.

IX. ZASADY FINANSOWANIA



Przed przystąpieniem do rywalizacji, każdy zawodnik wpłaca startowe w 
wysokości 50,00 zł. Jeżeli nie posiada własnej amunicji, ponosi dodatkowo koszt – 80,00 
zł ( 6/24/50 )
Startowe i koszt amunicji zawodnicy pokrywają z własnych środków.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem, 
regulaminem strzelnicy oraz na podstawie przepisów PZSS. Ochronniki słuchu I oczu 
obowiązują każdego strzelca - zapewnia organizator. Do strzelania może być 
dopuszczona osoba zapoznana z przepisami b.h.p. i regulaminem strzelnicy. Wszystkie 
sprawy nieujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia zawodów.

Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest 
nieodwołalna.

Zawody zostały wpisane do kalendarza WZSS, co za tym idzie komunikat z 
zawodów będzie uwzględniony przy przedłużeniu licencji zawodniczej.

• Uczestnik zawodów zobowiązany jest podpisać zgodę (zwaną dalej "ZGODA
RODO"), która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – dostępny na
strzelnicy w dniu zawodów.


