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REGULAMIN  OTWARTYCH ZAWODÓW KLUBOWYCH 20.09.2020 r. 
KARABIN DYNAMICZNY  

 
1. CEL ZAWODÓW  

Wyłonienie najlepszego zawodnika. 
Popularyzacja dynamicznego strzelectwa sportowego  
Rywalizacja sportowa. 
Utrzymanie i rozwijanie umiejętności strzeleckich. 
 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo, 
ul. Słoneczna 2, Jonkowo. 
E-mail: wss@wssjonkowo.pl 
 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
20/09/2020 rozpoczęcie zawodów 10:00, przewidywane zakończenie 15:00, Strzelnica WSS 
Jonkowo w Mątkach. 
 

4. UCZESTNICTWO 
Zawodnicy posiadający licencję PZSS. 
Maksymalna liczba zawodników - 32. 
 

5. OPIS KONKURENCJI 
1) Zawody obejmują strzelanie z karabinu samopowtarzalnego centralnego zapłonu do tarcz i 

celów metalowych zgodnych ze standardem IPSC; 
2) Organizator przewiduje rywalizację w dwóch klasach sprzętowych: semi auto standard 

(karabin samopowtarzalny, dozwolone tylko mechaniczne przyrządy celownicze, urządzenia 
wylotowe, kompensatory - max. 30x90 mm, przedni chwyt pionowy) oraz semi auto open 
(karabin samopowtarzalny, dozwolone optyczne/elektroniczne przyrządy celownicze, 
urządzenia wylotowe, kompensatory, dwójnóg); 

3) Punktacja zgodna z przepisami IPSC; 
4) Procedura każdego z torów zostanie przedstawiona przez sędziego podczas briefing'u; 
5) Kary - za złamanie zasad bezpieczeństwa, naruszenia procedur ostrzelania torów, na 

zawodników będą nakładane odpowiednio kara dyskwalifikacji  i kary proceduralne, o 
których mowa w przepisach IPSC. 

 
6. KLASYFIKACJA 

Indywidualna według osiągniętych wyników. 
 

7. NAGRODY  
Za miejsca w klasie 1-3 w klasie puchary. 
 

8. ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia poprzez portal PRACTISCORE do dnia 18.09.2020 r., godzina 12:00. 
https://practiscore.com/dynamiczne-zawody-karabinowe/register 
 
Rejestracja możliwa po założeniu konta na portalu PRACTISCORE! 
https://practiscore.com/login 

 
9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe 100 złotych płatne przelewem do dnia 18.09.2020 r. na konto WSS Jonkowo: 

https://practiscore.com/dynamiczne-zawody-karabinowe/register
https://practiscore.com/login
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Osoby dokonujące wpłaty w piątek 18.09.2020 r. proszone są o okazanie w dniu zawodów 
potwierdzenia wykonania przelewu. 
 

10. SPRAWY RÓŻNE 
Broń i amunicja własna.  
Zawody ujęte w kalendarzu W-MZSS.  
Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 

 
11. ZAGROŻENIE COVID 19 

Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną, zawodnicy są zobowiązani do bezwzględnego 
przestrzegania nakazów, zakazów i wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów w odpowiednich 
aktach prawnych.  
W szczególności informujemy, iż: 
1) na stanowisku strzeleckim będą obecne jedynie osoby funkcyjne i zawodnik wywołany przez 

sędziego, 
2) obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego, 
3) należy korzystać jedynie ze swojego sprzętu i wyposażenia, 
4) środki ochronne zawodnicy organizują we własnym zakresie.  
 

12. BEZPIECZEŃSTWO 
Zawodników obowiązują wszystkie zasady bezpieczeństwa stosowane w strzelectwie dynamicznym 
oraz regulamin strzelnicy. 
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:  
1) kąty bezpieczeństwa, które mogą zostać dodatkowo zawężone wg zaleceń regulaminu osi, 
2) podczas przemieszczania się, usuwania zacięć, zmian magazynków i wszelkich innych 

czynności powiązanych z obsługą broni, palec spustowy zawodnika musi w sposób widoczny 
znajdować się poza kabłąkiem spustu, a broń musi być skierowana w kierunku kulochwytu 
głównego. 

3) przenoszenie broni długiej na terenie strzelnicy dozwolone tylko w futerale lub lufą do góry, 
zabezpieczonej, z otwartym zamkiem, z flagą bezpieczeństwa w komorze nabojowej, bez 
podłączonego magazynka;  

4) ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;  
5) zakazuje się jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;  
6) nakazuje się zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni;  
7) zakazuje się przecinania osią  wylotu lufy żadnej części ciała;  
8) układanie palca na języku spustowym jest dozwolone tylko po skierowaniu broni w stronę celu;  
9) zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania 

konkurencji;  
10) na terenie strzelnicy poza „Strefami Bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować 

amunicja i środkami do jej przenoszenia;  
11) w „Strefie Bezpieczeństwa”, zawodnicy mogą składać się do strzału, czyścić, rozbierać broń, 

manipulować nią, wymieniać magazynki, dobywać z futerałów, przygotowywać się do 
strzelania, manipulowanie bronią w innych miejscach jest zabronione. 

12) broń w „Strefie Bezpieczeństwa” nie może być załadowana; 
13) w „Strefie bezpieczeństwa” nie można manipulować żadnym rodzajem amunicji, nawet 

amunicją ćwiczebną.  
 

13. PROTESTY 
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po 
zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.  
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14. Ochrona danych osobowych 
Udział w zawodach jest dobrowolny. Zawodnik biorący udział w niniejszych zawodach wyraża 
zgodę na publikację w komunikacie zawodów i na stronach internetowych WSS Jonkowo swojego 
rezultatu, wizerunku, imienia i nazwiska oraz przynależności klubowej. 


