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Regulamin – Zaproszenie 

Klubowy turniej dwóch broni – cześć II 

01 września 2018 

 

1. Organizator:  Miejski Klub Strzelecki LOK w Rybniku. 

2. Miejsce i termin:  Turniej odbędzie się na strzelnicy „Paruszowiec” w 

Rybniku w dniu 01.09.2018. Rozpoczęcie zawodów o 

godzinie 10:30. 

3. Cel:  Popularyzacja sportu strzeleckiego, integracja środowisk 

strzeleckich, wyłonienie najlepszych strzelców. 

4. Uczestnictwo:  W Turnieju startują wyłącznie członkowie MKS LOK 

Rybnik oraz inne osoby za zgodą organizatora. 

5. Przebieg zawodów:  Po sygnale startowym zawodnik podbiega do stanowiska 

pierwszego, podpina magazynek załadowany wyłącznie 

sześcioma nabojami do karabinu (nie załadowany karabin 

oraz załadowany magazynek leżą na stole) i ostrzeliwuje 2 

cele stalowe (blachy) naprzemiennie.  

Po ostrzelaniu wszystkich celów zawodnik zostawia 

rozładowany karabin na stoliku i przemieszcza się do 

drugiego stanowiska, po drodze ubierając jeden element 

oporządzenia żołnierza (element ten leży na stole). Jeśli w 

czasie ubierania zawodnikowi spadną okulary ochronne 

lub słuchy jest on zobowiązany założyć je ponownie przed 

kontynowaniem przebiegu.  

Rozładowany pistolet oraz załadowany 10 nabojami 

magazynek leżą na stoliku na drugim stanowisku, 

zawodnik ładuje broń i ostrzeliwuje cztery cele metalowe 

wywrotne oraz 3 tarcze IPSC w dowolnej kolejności. Do 

każdej tarczy IPSC zawodnik oddaje wyłączenie dwa 
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strzały. 

Po oddaniu ostatniego strzału następuje kontrola 

rozładowania broni i zapisanie czasu.  

6. Klasyfikacja:  Według uzyskanej sumy faktorów (punkty/czas). Do 

klasyfikacji liczy się najlepszy przebieg. Zawodnicy mogą 

startować dowolną ilość razy. 

7. Punktacja:  

a) Ocenianie są wyłącznie dwie przestrzeliny w każdej z tarcz 

według punktacji MINOR IPSC.  

b) Za każde trafienie celu metalowego (blachy) z karabinu 5 

punktów. 

c) Za każdy przewrócony cel metalowy 5 punktów.  

d) Za poprawne wykonanie zadania sprawnościowego 5 

punktów, nie wykonanie zadania sprawnościowego minus 

10 punktów. 

e) Za każdy dodatkowy strzał ponad limit minus 10 punktów. 

f) Nieostrzelanie celu minus 10 punktów. 

g) Nietrafienie celu (miss) minus 10 punktów.  

8. Nagrody:  Dyplomy za miejsca od I do III. 

9. Organizacja zawodów: 

a) Organizator zapewnia przygotowanie strzelnicy. 

b) Startowe w wysokości 10 zł zawodnik uiszcza 

jednorazowo w dniu zawodów, można pobrać dowolną 

ilość metryk. 

c) Wszyscy zawodnicy strzelają z tej samej broni, broń oraz 

amunicję zapewnia organizator. Koszt amunicji dla 

jednego przebiegu 30 zł. 

d) Zawodnicy mogą strzelać z własnej amunicji nie 

elaborowanej. Na jeden przebieg wymagane są: 10 sztuk 
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amunicji pistoletowej 9 mm Luger oraz 6 sztuk 

amunicji karabinowej 223REM. 

10. Postanowienia końcowe:  Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu 

strzelnicy ujęte w decyzji na użytkowanie strzelnicy 

wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika w dn. 28 

sierpnia 2002. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminu. 


