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Zawody o Puchar Prezydenta miasta Rybnika 

 
Regulamin zawodów. 

 
 
1. Organizator : Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku.  
 ul. Prosta 11, 44-210 Rybnik,tel/fax +48 32 4330404  
 email: mksrybnik@gmail.com  WWW http://www.mks-lok.rybnik.pl  
 
2. Uczestnictwo : W turnieju biorą udział osoby zgłoszone oraz zaproszeni goście. 
 Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób nie posiadających broni, 
 Organizator zapewnia broń i amunicję odpłatnie.  
 
3. Termin i miejsce zawodów : Zawody odbędą się 11.05.2014 na strzelnicy „Paruszowiec” 
 w Rybniku od godziny 10.00. Rejestracja i wydawanie metryczek od godziny 09.30.  
 
4. Konkurencje :  
 
a. Pistolet centralnego zapłonu:  

 Cel – tarcza IPSC oraz cele wywrotne  
 Ilość strzałów – 8  
 Ocena – przestrzeliny w tarczy wg punktów dla kategorii IPSC Minor, cele 
wywrotne 5 pkt  
 Odległość – 15m-25m  

 
b. Karabin centralnego zapłonu:  

 Cel – tarcza IPSC  
 Ilość strzałów – 8  
 Postawa leżąc  
 Ocena – przestrzeliny w tarczy wg punktów dla kategorii IPSC Minor 
 

c. Strzelba:  
 Cel – 5 celów wywrotnych, 1 cel – rzutek  
 Ilość strzałów – 6  
 Ocena – 5pkt za cel wywrotny, rzutek 10pkt.  

 
5. Przebieg zawodów :  

Zawodnik ma przygotowaną broń na stołach oraz załadowany magazynek do pistoletu i 
karabinu . Ładowanie strzelby odbywa się w trakcie trwania konkurencji. Zamki pistoletu i 
karabinu nie mogą być w tylnym położeniu. 
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Konkurencja zaczyna się od stanowiska – pistolet . Po sygnale timer’a Zawodnik ładuje 
broń i ostrzeliwuje cele. Zestrzelenie wszystkich celów wywrotnych upoważnia do ostrzelania 
tarczy IPSC. Jeżeli zawodnik zmieni kolejność strzelania, punkty z tarczy nie zostaną 
zaliczone. Po oddaniu ostatniego strzału, Zawodnik wyjmuje magazynek sprawdza komorę 
nabojową, oddaje strzał kontrolny i odkłada broń . Następnie Zawodnik przechodzi na 
stanowisko – karabin centralnego zapłonu, ładuje karabin i ostrzeliwuje cel: tarcza IPSC. Po 
oddaniu ostatniego strzału, Zawodnik wyjmuje magazynek sprawdza komorę nabojową 
oddaje strzał kontrolny i odkłada broń. Następnie Zawodnik udaje się na stanowisko strzelby, 
ładuje strzelbę sześcioma nabojami i ostrzeliwuje cele. Ostatni cel metalowy uruchamia 
wyrzutnię rzutków. Po oddaniu ostatniego strzału, kończy się pomiar czasu. Zawodnik 
sprawdza komorę nabojowa, oddaje strzał kontrolny  i odkłada broń.. 

 
6. Klasyfikacja : Wynikiem decydującym o zajęciu miejsca jest faktor, który powstaje przez 
podzielenie zasumowanych punktów w konkurencji przez czas jej trwania.   

 
7. Nagrody :  

 
a. Miejsca 1-3 puchary i dyplomy  
b. Miejsca 4-6 dyplomy  
 

8. Organizacja :  
Startowe w zawodach wynosi 30zł i jest uiszczane w dniu zawodów przed pobraniem metryki 
startowej.  
Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji na 
użytkowanie strzelnicy wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2002r.  
Zawodnicy musza korzystać z ochronników wzroku i słuchu.  
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji ora z zmian w regulaminie  
 
 
 
 
 
 
 


