
Regulamin – Zaproszenie 

PISTOLET DYNAMICZNY 

22 Październik 2017 

 

1. Organizator:   Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku.  

2. Uczestnictwo:  W turnieju biorą udział osoby posiadającą aktualna licencję PZSS. 

Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. ORGANIZATOR NIE 

ZAPEWNIA BRONI I AMUNICJI.  

3. Termin i miejsce zawodów: Zawody odbędą się 22.10.2017 na strzelnicy „Paruszowiec” w 

Rybniku od godziny 09.00.  

Rejestracja uczestników tylko drogą mailową pod adresem: zawody@mks-lok.rybnik.pl.  

W zgłoszeniu proszę podać NAZWISKO I IMIĘ, NR LICENCJI PZSS, KLUB, KLASĘ SPRZETOWĄ  

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 08.00. Możliwość uczestnictwa bez wcześniejszej rejestracji 

wyłącznie w przypadku, gdy zostaną nieobstawione miejsca w harmonogramie. 

4. Konkurencje:  pistolet dynamiczny centralnego zapłonu wg przepisów IPSC ze 

stycznia 2017 

Minimalna liczba strzałów:  90 

Kategorie sprzętowe: Standard i Open, przy czym kategoria broni Standard obejmuje typy 

broni wg przepisów IPSC z kategorii Production, Standard i Classic. 

 Otwarcie kategorii Open uwarunkowane jest zgłoszeniem co najmniej 

5 uczestników deklarujących start w tej kategorii. Start w kategorii 

Open dopuszczalny jest wyłącznie dla broni, która wyposażona jest   

co najmniej w kompensator lub optoelektroniczne przyrządy 

celownicze. 

Cele: oprócz celów zgodnych z regulaminem IPSC dopuszcza się stosowanie 

innych celów metalowych, w tym m.in. gwiazdy czy celów 

reaktywnych 

5. Przebieg konkurencji:  zawody składają się z 5 torów, a zawodnicy podzieleni są na składy. 

Dla każdego składu będzie miała miejsca odprawa obejmująca 

wszystkie 5 torów. 

6. Klasyfikacja:    według przepisów IPSC, power faktor minor 

7. Nagrody:   Miejsca 1 – 3 medale i dyplomy, - Miejsca 4 – 6 dyplomy.  



8. Organizacja:  Startowe w zawodach wynosi 50 zł. Wpisowe opłacone musi być w 

dniu zawodów w biurze. 

9. Postanowienia końcowe:  Na strzelnicy obowiązują ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w 

decyzji na użytkowanie wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z 

dnia 28 stycznia 2002 r. Zawodnicy mają obowiązek stosowania 

ochronników wzroku i słuchu. Organizator zastrzega sobie prawo 

interpretacji oraz zmian w regulaminie. 


