
 

BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA 
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

3 GUN  
  

CEL  ZAWODÓW : Integracja środowiska strzeleckiego , popularyzacja strzelectwa , wyłonienie 

zwycięzcy, zaliczenie startu do przedłużenia licencji zawodniczej 

 

ORGANIZATOR :  Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 

 

MIEJSCE I TERMIN : Strzelnica Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika  

Jejkowice ul. Za koleją 62 , GPS N 50 07 00 11   S 18 28 22 47, 

 24.04.2021 rozpoczęcie zawodów godz. 9.00  

 

UCZESTNICTWO : w zawodach uczestniczą osoby prawne uprawiające strzelectwo , oraz osoby 

indywidualne posiadające aktualną licencję zawodniczą PZSS  . 

 

STANOWISKA : 

                                a ) Strzelba.  
Cel: cele wywrotne, kiwaki, rzutki 

 Minimalna ilość strzałów – 15 śrutem  

Ocena : trafiony rzutek, cel wywrotny - 10 pkt.  

Odległość: 8 -15 m 

stan gotowości broni : low ready, amunicja przy zawodniku 

                                b ) Karabin - centralnego zapłonu .  

Cel: 10 tarcz IPSC   

Minimalna ilość strzałów : 20       

Ocena : przestrzeliny w tarczy oceniane wg punktacji dla kategorii Minor. 

Odległość : 50m i 40m. 

Stan gotowości broni : rozładowana, z pustą komorą znajduje się w 

wyznaczony przez RO miejscu, magazynki znajdują się w wyznaczonym 

przez RO miejscu , innym niż broń. 

                                c ) Pistolet /rewolwer - centralnego zapłonu , 

Cel : gong, popery,  tarcze IPSC, 

 Minimalna ilość  strzałów : 20, 

Ocena: trafiony cel wywrotny, gong -10pkt., przestrzeliny w tarczy oceniane 

wg punktacji dla kategorii Minor.    

Odległość  : 8 - 15 m. 

Stan gotowości broni : rozładowana w kaburze, amunicja przy zawodniku 

 

PRZEBIEG KONKURENCJI : pozycja startowa – zawodnik stoi w wyznaczonym przez RO 

miejscu, dotykając stopą punktu startowego. Po sygnale timera  „start”; zawodnik ze stanowiska  

„1”  rozpoczyna ostrzeliwanie15 celi śrutem w dowolnej kolejności, po zakończeniu ostrzeliwania 

zabezpieczoną broń wkłada do beczki, zabiera magazynek karabinowy, podbiega do stanowiska  

„2”  , dopina załadowany magazynek do karabinu (karabin na stanowisku ) ostrzeliwuje cele z 

odległości 50m w pozycji klęcząc, w dowolnej kolejności,  minimum po dwa strzały do każdej z 5 

tarcz IPSC, następnie przebiega na stanowisko „3”. wymienia magazynek i ostrzeliwuje - 5 tarcz w 

pozycji stojąc z odległości 40 m. Z każdej tarczy ocenie podlegają dwie najlepsze przestrzeliny. Po 

ostrzelaniu ostatniej tarczy zabezpiecza broń i wkłada ją do beczki / stojaka / 

 Następnie na stanowisku „4”. podpina załadowany magazynek do pistoletu (pistolet w kaburze a 

załadowane magazynki w ładownicy )  ostrzeliwuje cele w dowolnej kolejności. W czasie trwania 

konkurencji zawodnik musi 1 raz wymienić magazynek. Z każdej tarczy ocenie podlegają dwie 

najlepsze przestrzeliny. 

Oddanie ostatniego strzału kończy przebieg, po rozładowaniu i zabezpieczeniu broni następuje 

kontrola i zapisanie czasu. 

Zawodnik wracając ,w obecności sędziego, rozładowuje i zabezpiecza broń na poszczególnych 

stanowiskach. 

Obowiązują ochronniki słuchu, okulary ochronne oraz wskaźniki rozładowania broni ( flagi 

bezpieczeństwa ) 

 



 

 

 KLASYFIKACJA  I  PUNKTACJA 
 

Organizator przewiduje otwarcie klas open i standard. Każda klasa będzie osobno punktowana i 

będzie wyłoniony zwycięzca w każdej klasie. Poszczególne klasy reprezentują różne typy broni. 

Użycie broni zakwalifikowanej do open powoduje sklasyfikowanie w klasie open. 

Minimalny kaliber dla broni krótkiej to: 9x19mm, 9mm Luger, 9mm Parabellum, lub 9mm NATO 

.Minimalny kaliber dla karabinów to 5.45mm x39mm. Minimalny kaliber dla strzelb to 20  

 

Klasa STANDARD:  

 

Broń krótka: 

1.Pistolety lub rewolwery centralnego zapłonu bez kolb i przednich chwytów  

2.Wewnętrzne i zewnętrzne modyfikacje są dozwolone pod warunkiem, że nie zmieniają pierwotnej 

funkcji i działania broni. 

3.Zabronione jest używanie w tej klasie broni: z elektronicznymi lub optycznymi przyrządami 

celowniczymi; z przedłużonymi przyrządami celowniczymi; z kompensatorami lub z portingiem 

lufy. 

4.Magazynki nie mogą być dłuższe niż: 171.25 mm w przypadku magazynków jednorzędowych; i 

141.25 mm w przypadku pozostałych magazynków. 

5.Magazynki używane przez zawodnika na torze, po sygnale startowym, nie mogą zawierać więcej 

niż 15 nabojów. 

 

Karabin: 

1.Broń długa centralnego zapłonu. 

2.Wewnętrzne i zewnętrzne modyfikacje są dozwolone pod warunkiem, że nie zmieniają pierwotnej 

funkcji i działania broni. 

3.Karabin może być wyposażony w tylko w jeden zestaw mechanicznych przyrządów 

celowniczych. 

4.Zabronione jest używanie jakichkolwiek urządzeń podtrzymujących broń typu dwójnóg. 

Dozwolone jest używanie dołączanych przednich chwytów o długości nieprzekraczającej 152 mm, 

liczonej od środka lufy. 

5.Dozwolone jest używanie kompensatorów, których wymiary nie przekraczają 9 cm długości oraz 

3cm średnicy. 

6.Magazynki używane przez zawodnika na torze, po sygnale startowym, nie mogą zawierać więcej 

niż 30 nabojów. 

 

Strzelba:  

1.Broń długa gładkolufowa –tylko powtarzalna (pump action) 

2.Długość lufy nie może być zmieniana podczas trwania zawodów.  

3.Wewnętrzne i zewnętrzne modyfikacje są dozwolone pod warunkiem, że nie zmieniają pierwotnej 

funkcji i działania broni. 

4.W klasie tej nie wolno używać elektronicznych ani optycznych przyrządów celowniczych.  

5.W klasie tej nie wolno używać urządzeń podtrzymujących broń typu dwój-nóg. 

6.W klasie tej nie wolno używać kompensatorów ani luf z portingiem. 

7.W klasie tej nie wolno używać szybkoładowaczy. 

8.W chwili startu w strzelbie może znajdować się nie więcej niż 9 nabojów. 

 

Klasa Ope 

 

Broń krótka  

1.Pistolety lub rewolwery centralnego zapłonu bez kolb i przednich chwytów. 

2.Brak ograniczeń co do wyposażenia. 

3.Magazynki nie mogą być dłuższe niż 171.25 mm. 

Karabin: 

1.Broń długa centralnego zapłonu. 

2.Brak ograniczeń co do wyposażenia.  

 

 

 



 

 

Strzelba:  

1. Broń długa gładkolufowa - brak ograniczeń co do wyposażenia. 

2. 2. Długość lufy nie może być zmieniana podczas trwania zawodów. 

3. Używanie szybkoładowaczy jest dozwolone 

a) szybkoładowacze muszą być nowego typu lub posiadać wycięcie na wysokości spłonki. 

b)używanie szybkoładowaczy starego typu będzie skutkowało dyskwalifikacją(DQ). 

 

Obsługa zawodów może w każdym czasie dokonywać kontroli broni zawodników. Zawodnik, który 

odmówi poddania się kontroli, będzie podlegał karze dyskwalifikacji. 

 Jeżeli zawodnik będzie używał broni lub wyposażenia niezgodnego z zadeklarowaną klasą i 

przepisami ją dotyczącymi, wówczas zostanie sklasyfikowany w klasie OPEN. 

  

Wynikiem decydującym o zajętym miejscu jest faktor, który powstaje przez  podzielenie 

zsumowanych punktów uzyskanych w konkurencji przez czas jej trwania. 

 

  

WYRÓŻNIENIA :   - za trzy pierwsze miejsca w każdej z klas dyplomy. 

 

OPŁATY  :               - startowe jest dobrowolną darowizną na cele statutowe bractwa  

                                      i wynosi 60 zł od klasy 

 

Ochrona danych osobowych. 
1. Administratorem danych osobowych jest Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 

z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 5,  44-200 Rybnik. 

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres 

niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji  

zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

3. 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 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 

922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi 

obowiązującymi  

przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa  

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania 

niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji. 

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 

lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 

1 pkt 1 UODO i ar 

t. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 

dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia 

danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym 

momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na 

przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej 

może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

8.Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 

zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością 

klubową, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki 

publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach 

zawodów publikowanych Internecie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie Bractwa 

Kurkowego Miasta Rybnika. 

 



 

 

9.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest  

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 

zawodach. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 

Chętni do udziału w zawodach mogą się zgłosić i  zarezerwować godzinę startu wysyłając e-mail na 

adres  br.rybnik.zawody@o2.pl podając  - imię , nazwisko, nazwę klubu i godzinę startu. 

Regulamin zapisów oraz kolejność zapisanych można sprawdzić na stronie  

http://www.bractwokurkowe.rybnik.pl w zakładce Zawody – Lista Startowa 

O każdej pełnej godzinie jest odprawa techniczna dla kolejnej grupy zawodników.    

Uczestnicy zawodów muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa PZSS , regulaminu strzelnicy 

oraz regulaminu zawodów, używać okularów ochronnych i ochronników słuchu.  

Kara proceduralne DQ przyznawana jest za: 

1.oddanie strzału przed komendą start 

2.naruszenie procedury przebiegu toru 

3.naruszenie kątów bezpieczeństwa 

4.naruszenie pozycji startowej 

5.dotykanie jakakolwiek częścią ciała ziemi poza linią błędów. 

6. odłożenia niezabezpieczonej broni 

7. upuszczenie lub upadek broni załadowanej lub niezaładowanej po komendzie „ start „ 

8. Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, za które w szczególności 

uznaje się: 

a) zmienianie lub fałszowanie metryczek. 

b) niedozwolone zmienianie konfiguracji broni w celu uzyskania przewagi. 

c) zmienianie ustawień toru. 

d) zamierzoną utratę ochronników słuchu lub wzroku celem uzyskania uprawnienia 

do powtórzenia przebiegu 

 

Sprawdzanie celów i ustalenie punktacji będzie się odbywało po zakończeniu przebiegu w 

obecności zawodnika i jeżeli nie ma zastrzeżeń co do uzyskanej ilości punktów, podpisanie 

metryczki 

Protesty zgłaszać natychmiast po zdarzeniu lub wypisaniu wyników na tablicy. 

Sprawy sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 
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