
 

                                                                    

 

 

Turośń Kościelna 2022-06-05 

 
 

XII PODLASKIE ZAWODY W STRZELECTWIE TAKTYCZNO - BOJOWYM 

Legion Wschodni - Iwanówka 25-26.06.2022 

 

1. Cel zawodów 

Współzawodnictwo sportowe, popularyzacja sportu strzeleckiego; promocja regionu i sportu w regionie; promocja 

aktywnego wypoczynku; doskonalenie umiejętności strzeleckich; wymiana doświadczeń; integracja klubów 

strzeleckich oraz sympatyków strzelectwa. 

 

2. Organizator 

KSS Legion Wschodni, 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7 NIP: 9662126087 

 

3. Termin i miejsce zawodów 

25-26.06.2022r. Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego Legion Wschodni, 

 

                                                                   Harmonogram 

 

Dzień pierwszy: 25.06.2022 – sobota Dzień drugi:  26.06.2022 – niedziela 

Otwarcie strzelnicy: 07:00 

Rejestracja zawodników: 07:15 

Start: 08:00 

Przerwa: 12:00 – 12:30 

Zakończenie: 17:00 

Ilość zawodników – 32  

Kategoria: Light i Heavy według przepisów 

(5.2, 5.3) FUN 

 

Otwarcie strzelnicy: 08:00 

Rejestracja zawodników: 08:15 

Start: 09:00 

Zakończenie: 14:00 

Ilość zawodników – 16  

Kategoria: Light i Heavy według przepisów 

(5.2,5.3) FUN 

 

Link do formularza zapisów na sobotę: 

https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8  
Link do formularza zapisów na niedzielę: 

https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8  

 

4. Uczestnictwo 

Członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni; członkowie innych klubów; obywatele RP posiadający licencję 

zawodnika PZSS; obywatele RP posiadający pozwolenie na broń sportową,  kolekcjonerską 

 

5. Klasyfikacja 

Prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. Do klasyfikacji indywidualnej zaliczany będzie udział w    czterech 

konkurencjach indywidualnych z podziałem na kategorie: Light i Heavy. Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy 

bez względu na przynależność klubową. 

Wyniki zawodów zostaną ogłoszone w ciągu 72 godzin od ich zakończenia za pośrednictwem: strony www 

organizatora 

 

6. Nagrody 

Kategoria Indywidualna: 
1. miejsce – statuetka, dyplom, nagroda,  

2. miejsce – statuetka, dyplom, nagroda 

3. miejsce – statuetka, dyplom, nagroda 

 

Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami i wyśle nagrody na podany adres w ciągu 7 dni od czasu ogłoszenia 

wyników. 

 

 

https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8
https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8


 

                                                                    

 

 

GŁÓWNY SPONSOR SPONSORZY NAGRÓD 

 

  

 

 
 

7. Zgłoszenia na zawody, rejestracja 

 Zapisy odbywają się poprzez formularz internetowy do dnia: 20.06.2022 do godz. 22:00. Po tym terminie 

formularz zapisów przestanie przyjmować zgłoszenia..  

 Obowiązuje kolejność zgłoszeń 

 Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje wpisania na listę startową. 

 Wpisanie na listę startową następuje w przypadku spełnienia warunków: wysłania prawidłowo wypełnionego 

formularza rejestracyjnego i wpłacenia całości opłaty za start w zawodach lub zaliczki. Do czasu spełnienia tych 

warunków zawodnik pozostaje na liście rezerwowej. 

 Dopuszcza się możliwość rejestracji w dniu współzawodnictwa jedynie gdy pozostają wolne miejsca startowe. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji w dniu współzawodnictwa. 

 Zawody trwają dwa dni i tak są prowadzone zapisy.  

 Zapisać się można tylko na jeden dowolnie wybrany termin 

 Rejestrujący się zawodnik na miejscu w Biurze Zawodów otrzyma metryczkę a zarazem numer startowy zgodnie 

ze zgłoszeniem 

 Start sobota 25.06.2022 – link do zapisów : https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8  

 Start niedziela 26.06.2022 – link do zapisów: https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8  

8. Koszty uczestnictwa 

 250 Pln – koszt startowego /lub zaliczka 100pln/ 

 Przy rejestracji online zawodnik ma obowiązek wpłacić całość lub zaliczkę startowego na numer konta bankowego 

16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 mBank, w tytule podając: „XIIPZTB” 

 Opłata startowa lub zaliczka musi być zaksięgowana na koncie organizatora nie później jak do 21.06.2022 g. 23:59 

 Brak wpłaty w określonym terminie będzie skutkować wpisaniem innego zawodnika z listy rezerwowej który 

opłacił zawody lub wpłacił zaliczkę. 

 Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego zawodnika. 

 

Koszty uczestnictwa obejmują: 

 Start w zawodach, 

 Catering (ciepły posiłek, napoje zimne i gorące) 

 Opieka medyczna 

 

 

 

 

https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8
https://forms.gle/6Sy4HofCkQQfy9CZ8


 

                                                                    

9. Wyposażenie zawodnika 

Zawody odbędą się w kategorii LIGHT i HEAVY 

REGULAMIN FUN 

STRZELANIE TAKYCZNE ITS 

PKT. 5.2 str. 20, 21 

 Zawodnik biorący udział w zawodach XI Podlaskie Zawody w Strzelectwie Taktyczno Bojowym zapewnia sobie 

wyposażenie we własnym zakresie. 

 Zawodnik i tylko on, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez siebie 

w trakcie zawodów. 

 Każde wyposażenie i broń używana przez zawodnika w czasie zawodów mają być sprawne, posiadać działające 

mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę, co stanowi o ich 

bezpieczeństwie. 

 Broń, amunicja i wyposażenie zawodnika muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy a także 

warunki przewidziane dla poszczególnych konkurencji 

 Każdy uczestnik powinien zapewnić sobie odpowiednią ilość amunicji we własnym zakresie. 

 

Wymagania sprzętowe: 
 
BROŃ: 

 Karabinek - kaliber: 5,56, .223 lub 7,62×39, dowolne przyrządy celownicze (mechaniczne, kolimatorowe i 

holograficzne, powiększalniki, lunety) 

 Pistolet – dowolny, dowolne przyrządy celownicze (mechaniczne, kolimatorowe i holograficzne)  

 

WYPOSAŻENIE: 

Wyposażenie zawodnika w kategorii - 5.2 Light 

 Ochraniacze słuchu, 

 Ochraniacze wzroku, 

 Pas do taktyczny  lub lekka kamizelka taktyczna, 

 Kabura do broni krótkiej, 

 Pas do broni długiej, 

 Pokrowce na magazynki do używanego rodzaju broni oraz na naboje do strzelby, 

 Worek zrzutowy lub inny pokrowiec na zużyte magazynki, 

 Ubiór dowolny - rekomendowany ubiór z długimi rękawami i nogawkami - wytrzymały na zabrudzenia, przetarcia, 

zamoczenia, rekomendowane są ochraniacze łokci i kolan oraz rękawiczki). 

UWAGA: Zawodnik nie może zmieniać konfiguracji wyposażenia podczas zawodów za co grozi dyskwalifikacja 

Wyposażenie zawodnika w kategorii - 5.3 Heavy 

 Hełm balistyczny,  

 Ochraniacze słuchu,  

 Ochraniacze wzroku,  

 Ubiór dowolny z długimi rękawami i nogawkami - wytrzymały na zabrudzenia, przetarcia, zamoczenia, 

dopuszczenie innego stroju leży w gestii Kierownika Zawodów,  

 Kamizelka taktyczna z twardymi wkładami balistycznymi (minimalna waga 5 kg)  

 Lekka kamizelka, pasoszelki, pas taktyczny (zakładane na kamizelkę taktyczną z wkładami celem przenoszenia 

potrzebnego wyposażenia) - w przypadku gdy nie występuje system mocowania bezpośrednio na kamizelce z 

wkładami balistycznymi,  

 Kabura do broni krótkiej,  

 Pas do broni długiej,  

 Pokrowce na magazynki do używanego rodzaju broni  

 Worek zrzutowy lub inny pokrowiec na zużyte magazynki,  

 

UWAGA: Zawodnik nie może zmieniać konfiguracji wyposażenia podczas zawodów za co grozi dyskwalifikacja 

 



 

                                                                    

10. Przepisy bezpieczeństwa 

REGULAMIN FUN 

STRZELANIE TAKTYCZNE ITS 

PKT.3 str.12, 13, 14 

 

11. Amunicja 

 W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających, amunicji smugowej oraz ze 

stalowym rdzeniem. 

 Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika. 

 Za cele uszkodzone przez zawodnika poprzez ostrzelanie z broni nie przeznaczonej do danego celu lub amunicją 

koszty ich naprawy ponosi zawodnik. 

12. Zawody 

Zawody składają się z 4 torów: 

 1 tor: karabinek centralnego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu,  

 2 tor: karabinek centralnego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu,  

 3 tor: karabinek centralnego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu 

 4 tor: karabinek centralnego zapłonu,  

 

Opis torów: 

 

TOR 1. 

Opis toru: 

Zadaniem zawodnika jest w ciągu maksymalnie 3 minut strzałami z pistoletu  i z karabinu strącenie po pięć celów 

stalowych umieszczonych za dwoma barykadami. W każdej barykadzie znajduje się pięć otworów strzeleckich, dwa 

skośne i trzy na dole barykady, Barykady są ograniczone po bokach. Po każdym strąconym celu zawodnik musi 

zmienić otwór strzelecki.  

 

Rozmieszczenie i stan broni w chwili startu: 

Pistolet z odłączonym od szkieletu zamkiem i wypiętym magazynkiem leży na pierwszym stoliku. Magazynek 

załadowany maksymalnie 10 nabojami. Dowolną ilość magazynków załadowanych maksymalnie po 10 nabojów 

każdy zawodnik może mieć w ładownicach. Karabin z odłączonym od szkieletu zamkiem i wypiętym magazynkiem 

leży na drugim stoliku. Magazynek załadowany maksymalnie 10 nabojami. Dowolną ilość magazynków 

załadowanych maksymalnie po 10 nabojów każdy zawodnik może mieć w ładownicach. 

 

Przebieg konkurencji: 

Zawodnik stoi wyprostowany na linii startu. Na sygnał timera przewraca oponę traktorową 4 razy, przemieszcza się 

do pierwszego stolika, składa pistolet, podpina magazynek i ustawia się za barykadą. Przeładowuje broń i ostrzeliwuje 

zza barykady cele stalowe. Po każdym strąconym celu zawodnik musi zmienić otwór strzelecki. Zawodnik nie może 

zmienić otworu dopóki nie strąci celu. Strącenie kolejnego celu bez zmiany otworu lub zmiana otworu bez strącenia 

celu skutkuje karą proceduralną +50 s. Po strąceniu ostatniego celu pistoletowego zawodnik wypina magazynek i 

rozładowuje pistolet. Pistolet chowa do kabury. Przemieszcza się do opony i ponownie przewraca ją 4 razy w tym 

samym kierunku. Następnie przemieszcza się do drugiego stolika, składa karabin, podpina magazynek i ustawia się za 

barykadą. Przeładowuje broń i ostrzeliwuje zza barykady cele stalowe. Po każdym strąconym celu zawodnik musi 

zmienić otwór strzelecki. Zawodnik nie może zmienić otworu dopóki nie strąci celu. Strącenie kolejnego celu bez 

zmiany otworu lub zmiana otworu bez strącenia celu skutkuje karą proceduralną +50 s. Strącenie ostatniego celu lub 

upłynięcie od startu 3 minut kończy konkurencję. Każdy niezaliczony w czasie konkurencji cel liczony jest jako „miss” 

+ 10 s. Jeżeli zawodnikowi skończy się amunicja przed zaliczeniem wszystkich przewidzianych dla danej broni celów 

i zawodnik nie ma możliwości jej uzupełnienia, konkurencja uznawana jest za zakończoną, wpisywany jest czas 180 

s plus kary za każdy niestrącony cel. 

 

Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej w lewo i prawo, 90 stopni w górę i w dół, 

żadna część ciała zawodnika nie może znajdować się przed wylotem otworu lufy załadowanej broni. 

 

Minimalna ilość amunicji: pistolet 5 szt., karabin 5 szt,. 

 

 



 

                                                                    

TOR 2. 

Opis toru: 

Zadaniem zawodnika jest w ciągu maksymalnie 3 minut strzałami z pistoletu  strącenie pięciu celów stalowych 

umieszczonych na częściowo przesłoniętej gwieździe teksańskiej, ostrzelanie 4 tarcz tekturowych IDPA i jednej tarczy 

IPSC, oraz strzałami z karabinu pięciu tarcz IDPA w tym jednej ruchomej oraz popera.  

 

Rozmieszczenie i stan broni w chwili startu: 

Pistolet z podpiętym magazynkiem załadowanym maksymalnie 10 nabojami w kaburze, nieprzeładowany. Dowolną 

ilość magazynków załadowanych maksymalnie po 10 nabojów każdy zawodnik może mieć w ładownicach. Karabin 

z wpiętym magazynkiem załadowanym maksymalnie 10 nabojami na pasie nośnym dowolnego typu, 

nieprzeładowany. Dowolną ilość magazynków załadowanych maksymalnie po 10 nabojów każdy zawodnik może 

mieć w ładownicach. 

 

Przebieg konkurencji: 

Zawodnik stoi wyprostowany na linii startu. Na sygnał timera dobywa pistolet , przeładowuje broń i ostrzeliwuje 

gwiazdę teksańską. Po strąceniu piątego celu stalowego z gwiazdy przemieszcza się do przodu. W dowolnej kolejności 

otwiera drzwi do pomieszczeń po lewej i po prawej stronie korytarza i ostrzeliwuje tarcze IDPA znajdujące się w 

pomieszczeniach. W każdym pomieszczeniu znajdują się dwie tarcze. Zawodnik stopami nie może przekroczyć ani 

nastąpić na czerwone progi w drzwiach. Po ostrzelaniu tarcz w pomieszczeniach zawodnik wypina z broni magazynek 

i kontynuuje ruch naprzód. Nabojem znajdującym się w komorze pistoletu ostrzeliwuje tarczę IPSC na końcu 

korytarza. Chowa pistolet do kabury. Następnie musi przenieść leżący na końcu korytarza cattlebell na środkowe 

stanowisko strzeleckie na sąsiedniej osi. Przeładowuje karabin i strzela do popera, strącenie popera uruchamia ruchomą 

tarczę IDPA. Po ostrzelaniu ruchomej tarczy w dowolnej kolejności ostrzeliwuje zza przesłony ze stanowisk 

ogniowych po lewej i prawej stronie tarcze IDPA. Zawodnik stopami nie może przekroczyć ani nastąpić na czerwone 

progi ograniczające stanowiska. Oddanie ostatniego strzału lub upłynięcie od startu 3 minut kończy konkurencję. 

Każdy niezaliczony w czasie konkurencji cel liczony jest jako „miss” + 10 s. Jeżeli zawodnikowi skończy się amunicja 

przed zaliczeniem wszystkich przewidzianych dla danej broni celów i zawodnik nie ma możliwości jej uzupełnienia, 

konkurencja uznawana jest za zakończoną, wpisywany jest czas 180 s plus kary za każdy niezaliczony cel. 

 

Zasady zaliczania celów tekturowych: 

tarcza IPSC – jedna przestrzelina w dowolnym miejscu tarczy 

tarcza IDPA -  jedna przestrzelina w „głowę” lub dwie przestrzeliny w pozostałej części tarczy (poniżej linii głowy) 

 

 

Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej w lewo i prawo, 90 stopni w górę i w dół, 

żadna część ciała zawodnika nie może znajdować się przed wylotem otworu lufy załadowanej broni. 

 

Minimalna ilość amunicji: pistolet 10 szt., karabin 6 szt,. 

 

TOR 3. 

Opis toru: 

Zadaniem zawodnika jest w ciągu maksymalnie 3 minut strzałami z pistoletu  strącenie trzech celów stalowych,  popera 

, tarczy tekturowej IDPA na „kiwaku” i tarczy IPSC, oraz strzałami z karabinu trafianie w stalowy gong „Kasadra 

drill”.  

 

Rozmieszczenie i stan broni w chwili startu: 

Pistolet z podpiętym magazynkiem załadowanym maksymalnie 10 nabojami w ręku, nieprzeładowany. Dowolną ilość 

magazynków załadowanych maksymalnie po 10 nabojów każdy zawodnik może mieć w ładownicach. Karabin z 

wpiętym magazynkiem załadowanym maksymalnie 10 nabojami w schronie za przesłoną z opon, nieprzeładowany. 

Dowolną ilość magazynków załadowanych maksymalnie po 10 nabojów każdy zawodnik może mieć w ładownicach. 

 

Przebieg konkurencji: 

Zawodnik leży na linii startu. Na sygnał timera przeładowuje pistolet i ostrzeliwuje z postawy leżącej widoczne cele 

stalowe oraz tarczę IDPA na kiwaku. Po strąceniu wszystkich celów stalowych i ostrzelaniu tarczy IDPA przemieszcza 

się do schronu. Zawodnik stopami nie może przekroczyć ani nastąpić na czerwony próg w drzwiach. Wypina z broni 

magazynek i nabojem znajdującym się w komorze pistoletu ostrzeliwuje tarczę IPSC znajdującą się wewnątrz schronu. 

Chowa pistolet do kabury. Następnie wchodzi do schronu i bierze swój karabin. Przemieszcza się do cattlebell leżącego 



 

                                                                    

na zewnątrz schronu. Przyjmuje dowolną postawę strzelecką tak aby cattlebell był pomiędzy zawodnikiem a gongiem. 

Przeładowuje karabin i strzela do gongu, po trafieniu w gong zabezpiecza karabin i odkłada go na ziemię. Bierze w 

obie ręce cattlebell i spomiędzy nóg rzuca go w kierunku gongu. W czasie rzutu stopy zawodnika nie mogą znajdować 

się pomiędzy wylotem lufy a gongiem. Następnie bierze karabin i przemieszcza się do cattlebell i ponawia procedurę 

strzał, rzut cattlebell. Przekroczenie linii końcowej lub upłynięcie od startu 3 minut kończy konkurencję. Przed linią 

końcową znajdują się 2 linie pośrednie za nieprzekroczenie których zawodnik otrzymuje kary odpowiednio  + 60 s i + 

30 s (jeżeli nie przekroczy żadnej z nich łączna kara to + 90 s). Każdy niezaliczony w czasie konkurencji cel liczony 

jest jako „miss” + 10 s. Jeżeli zawodnikowi skończy się amunicja przed zaliczeniem wszystkich przewidzianych dla 

danej broni celów i zawodnik nie ma możliwości jej uzupełnienia, konkurencja uznawana jest za zakończoną, 

wpisywany jest czas 180 s plus kary za każdy niezaliczony cel. 

 

Zasady zaliczania celów tekturowych: 

tarcza IPSC – jedna przestrzelina w dowolnym miejscu tarczy 

tarcza IDPA -  jedna przestrzelina w „głowę” lub dwie przestrzeliny w pozostałej części tarczy (poniżej linii głowy) 

 

Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej w lewo i prawo, 90 stopni w górę i w dół, 

żadna część ciała zawodnika nie może znajdować się przed wylotem otworu lufy załadowanej broni. 

 

Minimalna ilość amunicji: pistolet 6 szt., karabin 6 szt,. 

 

TOR 4. 

Opis toru: 

Zadaniem zawodnika jest w ciągu maksymalnie 3 minut strzałami z karabinu strącenie 7 celów stalowych , ostrzelanie 

dwóch tarcz IPSC, jednej tarcz IDPA i jednej tarczy TS-2 oraz trafienie atrapą granatu do poziomego koła o średnicy 

3 m.  

 

Rozmieszczenie i stan broni w chwili startu: 

Karabin z wpiętym magazynkiem załadowanym maksymalnie 10 nabojami na stanowisku strzeleckim, 

nieprzeładowany. Dowolną ilość magazynków załadowanych maksymalnie po 10 nabojów każdy zawodnik może 

mieć w ładownicach. 

 

Przebieg konkurencji: 

Zawodnik siedzi za stołem broń oparta o stół. Na sygnał timera przeładowuje broń i ostrzeliwuje bonusową tarczę TS-

2. Zaliczenie tarczy bonusowej daje zawodnikowi – 20 s a nie zaliczenie + 10 s. Następnie zabezpiecza broń i 

przemieszcza się do ruchomej platformy trasą oznaczoną taśmą. Zajmuje stanowisko na platformie , żadna część ciała 

zawodnika nie może dotykać ziemi, a platforma musi się swobodnie poruszać. Odbezpiecza broń i ostrzeliwuje w 

dowolnej kolejności dwa najbliższe cele stalowe  i tarcze IPSC. Po obowiązkowym strąceniu tarcz stalowych , 

zabezpiecza karabin i przemieszcza się oznaczoną trasą do okopu. Z okopu rzuca granatem , za nie trafienie do wnętrza 

koła o średnicy 3 m zawodnik otrzymuje karę + 10 s. Następnie przemieszcza się oznaczoną trasą na kolejne 

stanowisko strzeleckie. Po zajęciu stanowiska odbezpiecza broń i strzela w dowolnej kolejności do trzech celów 

stalowych. Po strąceniu trzeciego celu, zabezpiecza broń i przemieszcza się na ostatnie stanowisko strzeleckie. Po 

zajęciu stanowiska odbezpiecza broń i ostrzeliwuje tarczę IDPA oraz dwa cele stalowe. Strącenie obu stalowych tarcz 

oraz ostrzelanie tarczy IDPA lub upłynięcie od startu 3 minut kończy konkurencję. Każdy niezaliczony w czasie 

konkurencji cel liczony jest jako „miss” + 10 s. Jeżeli zawodnikowi skończy się amunicja przed zaliczeniem 

wszystkich przewidzianych celów i zawodnik nie ma możliwości jej uzupełnienia, konkurencja uznawana jest za 

zakończoną, wpisywany jest czas 180 s plus kary za każdy niezaliczony cel. 

 

Zasady zaliczania celów tekturowych: 

tarcza TS-2 – jedna przestrzelina w czarnym polu tarczy 

tarcza IPSC – jedna przestrzelina w dowolnym miejscu tarczy 

tarcza IDPA -  jedna przestrzelina w „głowę” lub dwie przestrzeliny w pozostałej części tarczy (poniżej linii głowy) 

 

Kąty bezpieczeństwa: 90 stopni od głównego kulochwytu osi strzeleckiej w lewo i prawo, 90 stopni w górę i w dół, 

żadna część ciała zawodnika nie może znajdować się przed wylotem otworu lufy załadowanej broni. 

 

Minimalna ilość amunicji: karabin 11 szt. 

 



 

                                                                    

13. Przebieg konkurencji 

 Zawodnicy zostaną podzieleni na zespoły 4 osobowe na każdą godzinę startową. 

 W razie wyczerpania limitu na jedną z godzin startu, organizator ostatniego zarejestrowanego zawodnika przeniesie 

na godzinę następną. 

 Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na początku każdego toru tzw. "Briefing". Następnie sędzia 

może omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego obowiązkiem.     

 Po Briefingu zawodnicy mają 3-5 min na zapoznanie się z torem. Po upływie tego czasu tor zostaje zamknięty. 

 Zawodnik zostaje wywołany na pozycję startową przez sędziego w takiej kolejności jak zostaną mu dostarczone 

metryczki 

 Konkurencję rozgrywa się bez strzałów próbnych. 

 

14. Cele 

 W konkurencji stosuje się dowolnie umieszczone cele metalowe reaktywne typu poper,  cele metalowe ruchome, cele 

papierowe 

 

15. Ocena tarcz 

 Sędzia na torze, oceniając tarcze, wszelkie wątpliwości, powinien zawsze rozstrzygać na korzyść zawodnika. 

 Wszystkie pola tarcz papierowych powinny być wyraźnie oznaczone. 

 Jeżeli zewnętrzna część pierścienia zabrudzenia przestrzeliny na tarczy papierowej dotyka linii wyznaczającej pole 

wyżej punktowane, jest punktowana jako trafienie w pole wyżej punktowane (promieniste rozdarcia papieru wokół 

przestrzeliny nie są brane pod uwagę przy punktowaniu). 

 Wszystkie tarcze uznawane są za przenikalne. 

 Jeżeli cel metalowy przewróci się samoistnie lub zostanie tak ustawiony, że nie ma możliwości by zawodnik go 

przewrócił sędzia powinien zatrzymać zawodnika i zarządzić powtórzenie przebiegu po uprzednim usunięciu 

nieprawidłowości celu. 

 Kalibracji dokonuje Sędzia Główny Zawodów lub jego przedstawiciel po przebiegu na wyraźne życzenie zawodnika, 

pod warunkiem, że cel metalowy nie został w trakcie przebiegu przewrócony. Negatywny wynik takiej kalibracji jest 

jednoznaczną podstawą do powtórzenia przez zawodnika przebiegu a pozytywny skutkuje spisaniem trafień 

uzyskanych przez zawodnika i czasu przebiegu z niezaliczeniem kalibrowanego celu. 

 Wszystkie cele metalowe podlegają kalibracji z minimalnej dopuszczonej opisem toru odległości z broni krótkiej 

amunicją 9x19.  

 Sposób kalibracji jest wybierany przez sędziego a uzależniony od opisu toru. 

 Po zakończonym przebiegu w metryczkę zawodnika sędzia na torze wpisuje czas przebiegu oraz wszystkie uzyskane 

trafienia oraz ewentualne kary i bonusy. 

 Wszystkie trafienia uzyskane przez zawodnika powinny być tak zapisane by nie było problemów z ich jednoznacznym 

odczytanie ma ewentualne wątpliwości powinny być rozstrzygnięte na korzyść zawodnika. 

 Sędzia spisując wynik zawodnika na torze musi się każdorazowo upewnić czy na metryczce jest wpisany czas i czy 

ilość wymaganych do oddania na torze strzałów się zgadza. Niezaklejone tarcze - o ile istnieje możliwość weryfikacji 

trafień nie są powodem do powtórzenia przez zawodnika przebiegu na torze. 

 Jeżeli na metryczce zawodnika są nieprawidłowości uniemożliwiające prawidłową ocenę przebiegu i niemożliwe jest 

wyjaśnienie tych nieprawidłowości, zawodnik musi powtórzyć swój przebieg. Jeśli przebieg nie zostanie powtórzony 

zawodnik uzyskuje wynik wyrażony w sekundach jako dwukrotność najsłabszego wyniku uzyskanego na tym torze. 

 

16. Punktacja 

Wynik zawodnika na danym torze to suma czasu przebiegu wyrażona w sek + ewentualne doliczone kary – odjęte 

bonusy w sekundach. Tor wygrywa najniższy wynik.  

Wynik zawodnika w zawodach definiuje suma zdobytych punktów na poszczególnych torach. Wynik z 

poszczególnego toru jest dzielony przez wynik najlepszego zawodnika (tzw. faktor) i mnożony przez 100 

REGULAMIN FUN 

STRZELANIE TAKYCZNE ITS 

PKT.6.3 – 6.4 STR.25, 26, 27 

 

17. Dyskwalifikacja (DQ) 

REGULAMIN FUN 

STRZELANIE TAKYCZNE ITS 

PKT.6.5, str.27, 28 



 

                                                                    

 

18. Problemy techniczne z bronią lub amunicją 

Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik z wyjątkiem broni i amunicji organizatora 

jeżeli nie jest to wina zawodnika. 

 

19. Protesty 

Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego 

zdarzenia. Protest należy kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna. Każdy protest będzie 

rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna. 

Wnoszący protest zobowiązany jest wnieść opłatę kaucyjną w wysokości 50 zł, która podlega zwrotowi w razie 

uznania protestu a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności. 

 

20. Oświadczenia startującego: 

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce. Startujący 

oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. 

zmianami) przez KSS Legion Wschodni  oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na metryczce 

 

Postanowienia końcowe: 

Administrator danych osobowych: 

KSS Legion Wschodni  ul. Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna NIP: 9662126087  

 

Zakres zbieranych danych. 

Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. z 2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania 

RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Administrator danych osobowych 

nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą 

podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych 

osobowych stanowi realizacja umowy (akceptacja Regulaminu Zawodów i zgłoszenie udziału w Zawodach stanowi 

zawarcie umowy) oraz RODO– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.  

 

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej 

ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 

nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego. 

Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Legionu Wschodniego, w szczególności do: 

sporządzenia listy i kart (metryczek) uczestników, protokołu z zawodów, listy laureatów, napisania relacji prasowych, 

utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych, produkcji materiału audiowizualnego, kontaktu z uczestnikami, 

 

Karty zgłoszeniowe (metryczki) zostaną zniszczone po zakończeniu zawodów, a dane w nich zawarte przestaną być 

wówczas przetwarzane, za wyjątkiem: imion i nazwisk uczestników oraz nazwy klubu z których pochodzą (dane nadal 

będą dostępne na stronie internetowej w zakładce terminarz zawodów – wyniki - komunikat) 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego 

zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z wydarzenia) oraz w przypadku złamania przepisów 

prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). 

Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

● w zawodach obowiązuje regulamin ITS  Firearms United Network niniejszy regulamin, regulamin strzelnicy ,  

● organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego interpretacji 

● sędziowie zawodów mogą brać udział w zawodach tylko i wyłącznie poza klasyfikacja ogólną, 

● pytania dotyczące zawodów e-mail: biuro@legionwschodni.pl lub kierownik zawodów: 602338562 

mailto:biuro@legionwschodni.pl

