
PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW 
„PUCHAR PREZESA KS KVG” 

 
 

1. Zawody przeprowadzone zostaną 13.05.2018 na strzelnicy sportowej w Myślenicach. 
Początek zawodów o godzinie 8.30. 
2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. 
3. Program i przebieg konkurencji: 
3.1. Pistolet sportowy Psp 20: obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej ręki. Odległość 
25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 5 minut na oddanie 5 strzałów próbnych oraz dwie oceniane 
serie dziesięciostrzałowe po 10 minut każda. 
3.2. Pistolet centralnego zapłonu Pcz 20: obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej ręki. 
Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 5 minut na oddanie 5 strzałów próbnych oraz dwie 
oceniane serie dziesięciostrzałowe po 10 minut każda. 
3.3. Karabin dowolny Kdw 20: obowiązuje postawa leżąca, strzał z wolnej ręki, dopuszcza 
się stosowanie pasów. Odległość 50m, cel – tarcza TS-1. Czas – 5 minut na oddanie dowolnej 
ilości strzałów próbnych oraz dwie oceniane serie dziesięciostrzałowe po 10 minut każda. 
3.4. Pistolet bojowy 10 strzałów: obowiązuje postawa stojąca, dopuszcza się oddawanie 
strzałów oburącz. Odległość: 15m, cel – tarcza TS-9 (francuz). Zawodnik po usłyszeniu 
sygnału wkłada magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), 
oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy, zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 
5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do drugiej tarczy (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia 
w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest iloraz ilości 
punktów i czasu (faktor).  Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery 
wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic, Production i Revolver 
(minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są wymagane ładownice – magazynki i broń 
podejmowane są ze stołu. 
4. We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, lunet, 
kolimatorów i innych celowników elektronicznych. 
Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych. 
5. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej www.kskvg.pl oraz w dniu zawodów, od 
8:00 do 12.30 . Kontakt: klub@kskvg.pl 
Rozkład godzinowy uzależniony będzie od ilości zgłoszeń – pierwszeństwo mają strzelcy 
zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc ograniczona. 
6. Startowe wynosi 40 zł za pierwszą konkurencję i 30 zł za następne. 
7. Organizator zapewnia  poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w 
Zawodach. 
8. Za I–III miejsca w poszczególnych konkurencjach startujący otrzymają dyplomy i 
puchary. 
9. Pozostałe zasady przeprowadzenia zawodów będą opierały się na przepisach ISSF,  
PZSS i IPSC oraz na niniejszym regulaminie zawodów. 
10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby 
niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów. 
 
Zapraszamy na zawody, życzymy przyjemnego spędzenia czasu i osiągnięcia dobrych 
wyników! 

Zarząd KS KVG 
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