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I. CEL ZAWODÓW:
◦ Popularyzacja strzelectwa sportowego.
◦ Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
◦ Wyłonienie najlepszych zawodników.
II. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
◦ Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej,
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
◦ Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowej – „KSI” znajdującej w Zielnowie 260/17
w Gdańsku;
▪ Kod plus google:J26M+89 Zielnowo
◦ Zawody odbywają się w dniu:
▪
27.02.2021r.
▪
Starty od godziny 12:00
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAWODÓW:
Zawody Strzelbowe Inaczej to zawody strzeleckie typu dynamicznego z wykorzystaniem
broni gładkolufowej centralnego zapłonu i metalowych celów reaktywnych.
1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.1 Przenoszenie i przechowywanie – Jeżeli zawodnik znajduje się poza granicami
Strefy Bezpieczeństwa i nie wykonuje bezpośrednich poleceń Sędziego toru pod jego
nadzorem, broń długa musi być rozładowana i trzymana na ramieniu lub podwieszona
na pasie (albo umieszczona na stojaku) z wylotem lufy skierowanym w niebo. Broń
długa umieszczona w pokrowcu lub w futerale nie musi mieć wylotu lufy
skierowanego w niebo. Nieprzestrzeganie skutkuje dyskwalifikacją z zawodów.
Zamek może być otwarty albo zamknięty, ale znacznik pustej komory nabojowej (flaga)
musi być włożony do komory przez cały czas, gdy broń nie jest używana. Odłączalne
magazynki muszą być wypięte. Złamanie tej zasady skutkuje za pierwszym razem
udzieleniem ostrzeżenia, za każdym następnym razem w trakcie trwania zawodów
podlegać dyskwalifikacji z zawodów.
1.1.1 Zawodnik przybywający na zawody mający przy sobie załadowaną broń musi niezwłocznie
zgłosić ten fakt sędziemu zawodów, pod którego nadzorem rozładuje broń. Zawodnicy
niedochowujący tej zasady mogą zostać zdyskwalifikowani z zawodów.
1.1.2 Zakazane jest umieszczanie jakiegokolwiek rodzaju amunicji ani na broni ani w
przymocowanych do niej klipsach, pętelkach lub przypiętych do broni pasach nośnych, o ile
sytuacja ta nie ma miejsca na bezpośrednie polecenie i pod nadzorem Sędziego toru.

1.2 Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy poza wyznaczonymi i
wyraźnie oznaczonymi obszarami, zwanymi „strefami bezpieczeństwa”, gdzie wolno
dowolnie manipulować rozładowaną bronią; drugim wyjątkiem jest moment strzelania na
torze. Podczas manipulowania bronią w strefie bezpieczeństwa obowiązuje zasada
zachowania kątów bezpiecznych.
1.3. W „strefie bezpieczeństwa” obowiązuje zakaz manipulowania amunicją bojową,
ćwiczebną, zbijakami, czy łuskami przechowywanymi luzem, w opakowaniu, w
magazynkach, czy w szybkoładowarkach.
1.4 Na terenie strzelnicy poza strefami bezpieczeństwa można dowolnie manipulować
amunicją i środkami do jej przenoszenia.
1.5 Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicja jedynie na stanowisku
strzeleckim, po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego bezpośrednim nadzorem.
1.6. Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza kabłąkiem
spustowym, z wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.
1.7. Przez cały czas strzelania należy przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w
kierunku bezpiecznym, czyli w kierunku kulochwytu głównego. Niedozwolone jest
kierowanie wylotu lufy na lewo lub prawo więcej niż 90 stopni od kierunku prostopadłego

do kulochwytu głównego toru. Wylot lufy w żadnym wypadku nie może być skierowany
ponad kulochwyt.
1.8 Za strzał przypadkowy uznaje się każdy strzał oddany w miejsce wyraźnie poza rejon
umieszczenia celów oraz każdy strzał oddany podczas ładowania broni, wymiany
magazynka lub podczas usuwania zacięcia.
1.9. Naruszenie zasad z punktów 1.1-1.3 i 1.5-1.8 jest karane natychmiastową
dyskwalifikacją zawodnika z całych zawodów.
1.10. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są obowiązane nosić okulary
ochronne. W pobliżu torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu.
2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
2.1 Broń podzielona jest na klasy sprzętowe (Strzelba powtarzalna, Open oraz
Dwururka), jednak tory są wspólne dla wszystkich klas.
2.2 Broń w klasach Strzelba powtarzalna oraz Dwururka może być wyposażona jedynie
w przyrządy mechaniczne.
2.2 Minimalnym, dopuszczonym w zawodach IPSC kalibrem dla strzelby jest kaliber 20
wagomiarowo.
2.3 Broń palna musi być w stanie zdatnym do użytku i bezpieczna. Sędzia może
w każdej chwili zarządzić sprawdzenie bezpieczeństwa funkcjonowania broni
lub wyposażenia strzeleckiego zawodnika. Element wyposażenia uznany przez
sędziego za niezdatny do użytku lub stwarzający niebezpieczeństwo musi
zostać wycofany z dalszego użytku na zawodach do momentu usunięcia
niesprawności zaaprobowanego przez Sędziego głównego.
2.4 Zawodnik podczas całych zawodów używa jednej broni (zakazane jest zmienianie
broni pomiędzy kolejnymi torami lub na torach). Wyjątkiem jest awaria broni – w
takim przypadku sędzia główny może zezwolić zawodnikowi na zmianę broni.
Zawodnik musi używać tego samego egzemplarza broni, lufy i rodzaju przyrządów
celowniczych przez cały okres trwania zawodów. Zasada ta obejmuje również zakaz
wymiany magazynków, o ile wymiana ta nie jest rutynową procedurą
doładowywania broni podczas przebiegu. W przypadku, gdy na skutek awarii
sprzętu lub powstania zagrożenia związanego z jego użyciem zawodnik musi zmienić
broń lub/i przyrządy celownicze, zgodę na taką zamianę musi wyrazić Sędzia główny.
2.5 Zabrania się używania strzelb umożliwiających prowadzenie ognia seriami lub
ciągłego.
2.6 Broń musi być wyposażona w kolbę umożliwiającą strzelanie z oparciem o ramię.
2.7 Na zawodach dozwolona jest jedynie amunicja śrutowa, o maksymalnej wadze 28g
oraz maksymalnym rozmiarze 3,00 mm.
2.8 Decyzję o dopuszczeniu zawodnika do strzelania (akceptacja wyposażenia, broni lub
weryfikacja poziomu wyszkolenia zawodnika) podejmuje sędzia główny, a jego
decyzja jest ostateczna.
3. CELE
3.1. Celami są rzutki, butelki z wodą oraz cele metalowe. Cele rozstawiane są w różnych
odległościach, cele metalowe w odległościach nie mniejszych niż 6m od linii ognia.
3.2. Cele reaktywne ostrzeliwujemy do momentu wywrócenia (minimalnie jeden strzał)
inne cele zgodnie z opisem toru.
4. PRZEBIEG ZAWODÓW
4.1. Zawody składają się z torów, na których rozmieszczone są cele, które należy
ostrzelać.
4.2. Przebieg toru rozpoczyna się na dźwięk timera.
4.3. Generalną zasadą jest dowolność w kolejności ostrzeliwania celów na torach, chyba,
że opis toru mówi inaczej.

4.4. Sędziowanie i ocenianie:
- każde nieostrzelanie celu (przez nieostrzelanie należy rozumieć nie oddanie
żadnego strzału w kierunku celu) skutkuje karą proceduralną +10s,
- nietrafienie w cel (miss) skutkuje karą proceduralną +10s (do celu można oddać
dowolną liczbę strzałów, jeśli żaden pocisk nie trafi w cel wówczas naliczana jest
kara proceduralna),
- każdy strzał oddany z naruszeniem linii błędu skutkuje kara proceduralną +10s,
- niepodjęcie przebiegu skutkuje naliczeniem kar proceduralnych za wszystkie cele.
4.4.1 Wynik zawodnika oblicza się sumując czas przebiegu i kar
proceduralnych.
4.5 Zwycięzca zawodów określany jest na podstawie poniższej procedury
4.5.1 Czasy poszczególnych torów są sumowane. Zwycięzcą zawodów zostaje
zawodnik z najniższym czasem.
4.5.2 W przypadku remisu zawodnicy z równymi wynikami zajmują tę samą
pozycję, z zachowaniem przerwy w numeracji miejsc odpowiadającej liczbie
strzelców z równymi wynikami na tej samej pozycji.
4.6 W przypadkach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny
zawodów.
5. ORGANIZACJA ZAWODÓW
5.1. Zawodnik jest wzywany na start trzykrotnie w ciągu jednej minuty.
Trzecie nieskuteczne wezwanie skutkuje niepodjęciem przebiegu oraz
naliczeniem związanych z tym kar (patrz pkt. 4.4).
5.2. Zawodnik stojący na stanowisku (miejscu rozpoczęcia startu na torze) w momencie
komendy „Are you ready?” musi mieć przy sobie cały sprzęt niezbędny mu do wykonania
strzelania oraz amunicję w ilości wystarczającej do całości strzelania.
5.3. Po zakończeniu strzelania i odłożeniu broni zawodnik pozostaje na torze i po
komendzie sędziego podnosi cele następnym zawodnikom.
6. KOMENDY WYDAWANE W TRAKCIE ZAWODÓW
6.1. „Load and make ready” (Ładuj, przygotuj się) - stojący na stanowisku zawodnik
ładuje broń zostawiając pustą komorę nabojową (w przypadku klasyfikacji „Dwururka”
zawodnik ładuje amunicją komory nabojowe i pozostawia strzelbę złamaną, w przypadku
strzelby samopowtarzalnej nabój może być podany na łyżkę), po czym opuszcza lufę pod
kątem 45° w kierunku podłoża.
6.2. „Are you ready?” (Czy jesteś gotów?) - jeśli zawodnik jest gotów do strzelania to
nie reaguje, jeśli nie jest gotów melduje „nie” i ma 30 sekund na zameldowanie „gotów”,
jeśli nie zamelduje braku gotowości sędzia podaje komendę Standby (Uwaga!).
6.3. „Standby” (Uwaga!) - po komendzie zawodnicy muszą pozostawać w bezruchu, w
czasie od jednej do trzech sekund po komendzie Standby (Uwaga!) sędzia musi podać
timerem, sygnał startowy.
6.4. Jeżeli po komendzie Standby (Uwaga!) zawodnik poruszy się otrzymuje
ostrzeżenie. Po następnym złamaniu punktu 6.3 próbę uznaje się za spaloną – zawodnik
otrzymuje kary proceduralne za wszystkie cele na torze.
6.5. Sygnał startowy - po tym sygnale zawodnik może wyjąć broń i rozpocząć strzelanie.
6.6. „If you are finished, unload and show clear” (Jeśli skończyłeś, do przejrzenia
broń) - zawodnik rozładowuje broń i pokazuje sędziemu do inspekcji.
6.7. „If clear, hammer down, open action” (Jeśli rozładowałeś, strzał kontrolny, otwórz
zamek) - zawodnik odkłada bron (patrz pkt. 1.1).
6.8 „Range is clear” (Strzelnica wolna) – Można wejść na tor, zawodnicy resetują cele.

7. KOSZTY UCZESTNICTWA
7.1 Wpisowe na Zawody Strzelbowe Inaczej kosztuje 100zł (80 zł dla
członków Klubu Strzelających Inaczej) od każdej klasy sprzętowej w której
zawodnik chce wystartować i jest płatne przelewem (co najmniej 2 dni przed
rozpoczęciem zawodów) zatytułowanym
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE
Nr konta:
62 140 2004 0000 3902 7802 1079
lub gotówką przed rozpoczęciem zawodów.
8. Polityka prywatności:
Rejestrując się na Zawody Strzelbowe Inaczej odbywające się na strzelnicy Podwórze Koguta w
Zielnowie zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam
prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej "KSI" (dalej Klub) działając zgodnie z art. 13
ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej Rozporządzenie) informuję Klubowicza, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Strzelających
Inaczej z siedzibą w Gdyni przy ul. Boisko 31/64, KRS: 0000574409, NIP:
9581670438, Regon: 362457791, e-mail:
klubstrzelajacychinaczej@gmail.com zwana dalej Klub.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych na
podstawie art. 6 ust 1 pkt c) Rozporządzenia, oraz w celach zgodnych z art. 6 ust 1
pkt a) i b) Rozporządzenia
3. Dane osobowe zostaną przekazane partnerom biznesowym , którzy świadczą usługi
związane z realizacją zadań ciążących na Klubie tj. PZSS, PomZSS, Patron Borys
Romanko.
4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie wcześniej jednak
niż będzie to wynikło z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Klubowicz posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych.
7. Klubowicz posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych
i działań statutowych Klubu.
9. Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
w tym również w formie profilowania

