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1. CEL ZAWODÓW:
- wyłonienie najlepszych strzelców dynamicznych OZSS
- popularyzacja strzelectwa dynamicznego wg przepisów IPSC
- doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń
- integracja posiadaczy broni i ich rodzin

2. ORGANIZATOR:

Opolski Związek Strzelectwa Sportowego

Bezpośredni organizator – odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg imprezy:
Klub PASJONAT Opole – LK PZSS 1067/2019
Tadek Fabisiak tel. 796502088
Piotrek Góźdź tel. 790777386
e-mail: pasjonatopole@gmail.com

Wsparcie techniczne kluby:
AKMS Opole
STRZAŁ Prudnik
JT 1118 LOK PASJONAT Ozimek

Gospodarz obiektu:
Centrum Myśliwskie DEER w Opolu

3. MIEJSCE I TERMIN:
Prematch      obsługa strzela pomiędzy zawodnikami, którzy jednocześnie weryfikują wyniki sędziów bacznie 

patrząc im na ręce
Main match  6.09.2020 r. godz 1000
Brzeg – strzelnica Centrum Strzeleckiego DEER w Pawłowie ul. Poligonowa (obiekt jest na mapach google)

4. UCZESTNICTWO
– strzelcy sportowi zrzeszeni w klubach OZSS z aktualną licencją PZSS (30 zawodników w

kategorii PISTOLET i 30 zawodników w kategorii KARABIN)
– w  przypadku  braku  chętnych  z  OZSS  organizator  dopuszcza  możliwość  udziału  w

zawodach mieszkańców Opolszczyzny zrzeszonych w klubach spoza OZSS

5. TORY
Opisy torów oraz komendy wydawane będą w języku angielskim – ma to na celu szkolenie sędziów
zrzeszonych  w  Opolskim  Związku  Strzelectwa  Sportowego  i  przygotowanie  zawodników  do
zawodów IPSC na poziomie L3.
Po odczytaniu briefingu w języku angielskim – obsługa w razie potrzeby wyjaśni wątpliwości po
polsku.

Nasze  zawody  mają  najniższą  rangę  wg  IPSC  tj  L1  –  niemniej  jednak,  są  to  zawody  rangi
mistrzostw województwa czyli Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Zawody odbywają  się  w konkurencjach  dynamicznych gdzie  implikujemy wg naszych  potrzeb
przepisy  IPSC,  stąd  nie  wszystko  może  zgadzać  się  w  100  %  z  aktualnymi  regulaminami
konkurencji dynamicznych rozgrywanych w trakcie zawodów IPSC.
Przykłady odstępstw od przepisów IPSC:

 zawodnik  z  listy  Regionu  IPSC  lub  po  zaliczonym  egzaminie  kompetencyjnym  może
rozpoczynać konkurencje z kondycji 1 (chyba, że ze względu na specyfikę zaplanowanego
zadania  strzeleckiego  organizator  określi  inną  kondycje  startową),  strzelcy  spoza  listy



Regionu  IPSC/bez  egzaminu  kompetencyjnego  strzelają  z  kondycji  2  –  lub  wyższej
wskazanej w opisie toru

 organizator dopuszcza do wykorzystania w ramach jednego toru tarcz IPSC i mini IPSC w
tym tarcz IPSC bez wytłoczeń na ich powierzchni a także płytek i poperów niezgodnych z
wymiarami wskazanymi w regulaminach IPSC

Wg  organizatora  egzamin  kompetencyjny  wprowadzony  przez  Region  IPSC  Polska  to
czynność weryfikująca przygotowanie zawodnika do rywalizacji w konkurencjach dynamicznych a
te odbiegają znacząco formą od konkurencji sportowych. 

Podział zawodników na strzelających z kondycji 1 i wyższej wynika także z faktu, że na
naszej  drodze  spotkaliśmy  strzelców,  którzy  swój  poziom  oceniają  na  podstawie  treningów  i
szkoleń  przed  aplikacją  you  tube  –  z  uwagi  na  powyższe  z  szacunku  dla  sędziów  i  innych
zawodników postanowiono wprowadzić w/w zasady.

Nasze zawody to  okazja  do wspólnej  zabawy i  rywalizacji  wewnątrz  OZSS – zabawa ma być
przyjemna a co najważniejsze bezpieczna bo za ten element odpowiada organizator.

PISTOLET
Klasy: Production, Standard, Open
Do otwarcia klasy wymagamy minimum 5 zawodników

MINI RIFLE
Klasy: Production, Open
Do otwarcia klasy wymagamy minimum 5 zawodników

STAGE 1 (On this stage you need 4 magazines – for mini rifle 2 magazines)
Targets (type & number): 3 IPSC Targets
No. of rounds to be scored: 24
Maximum points: 120
Distance: 5 m (mini rifle 7 m)
Start position: Standing relaxed in area A facing downrange with both hands relaxed 

by sides
Handgun ready condition: Handgun loaded and holstered (IPSC shooters) – condition 1

other competitors gun loaded but chamber unloaded – condition 2
Procedure: After the audible start signal engage targets T1-T3 with two 

rounds per target from within the designated area A; make a 
mandatory reload and repeat that 3 times

Start position: Standing in area A 
Mini rifle ready condition: Gun loaded – condition 1
Procedure: After the audible start signal engage targets T1-T3 with four 

rounds per target from within the designated area A; make a 
mandatory reload and repeat that again

Pierwszy tor treningowy – chcemy Was zmusić do wykazania się sprawnością w obsłudze broni
(brak 4 magazynków będzie można zastąpić zasygnalizowaniem wypięcia magazynka z broni i
dotknięcia nim ładownicy na magazynek) – to ma być zabawa (oczywiście liczymy na potknięcia
bo wtedy będzie widowiskowo)



STAGE 2 (stage IPSC CLC 01)
Targets (type & number): 2 IPSC Target, 3 popper, 3 No Shoot
No. of rounds to be scored: 7
Maximum points: 35
Distance: 10 m !!! (mini rifle 14 m)
Start position: Standing relaxed in area A facing downrange with both hands relaxed 

by sides
Handgun ready condition: Handgun loaded and holstered (IPSC shooters) – condition 1

other competitors handgun loaded but chamber unloaded – condition 2
Procedure: After  the  audible  start  signal  engage  targets  from  within  the

designated area A

Start position: Standing in area A 
Mini rifle ready condition: Gun loaded – condition 1
Procedure: After  the  audible  start  signal  engage  targets  from  within  the

designated area A

To drugi tor treningowy – przy czym to tor klasyfikacyjny (krypto reklama tego typu torów), do
tarcz dodajemy popery i no shooty – ale bez przebiegu

STAGE 3 
Targets (type & number): 3 IPSC Target, 2 Popper, 2 No Shoot
No. of rounds to be scored: 14
Maximum points: 60
Distance: 15 m !!! (mini rifle 20 m)
Start position: Standing crouched in area A, facing downrange with toes of both feet

against front line of area A, hands on knees.
Handgun ready condition: Handgun loaded and holstered (IPSC shooters) – condition 1

other competitors Handgun loaded but chamber unloaded – condition 2
Procedure: After the audible start signal engage targets T1-T3 with 2 rounds each

then  engage  P1-P2  strong  hand  only,  make  mandatory  reload  and
engage targets T1-T3 with two rounds each, again. 

Start position: Standing crouched in area A, facing downrange with toes of both feet
against front line of area A, one hand on knee.

Mini rifle ready condition: Gun loaded – condition 1
Procedure: After the audible start signal engage targets T1-T3 with 2 rounds each

and targets P1-P2, make mandatory reload and engage targets T1-T3
with two rounds each, again. 

Trzeci i zarazem ostatni tor treningowy, zwiększamy dystans z jednoczesnym mieszaniem Wam w
głowach tarczami,  poperami i  no shootami a do tego strzelaniem do poperów silną ręką (tylko
pistolet).  Oczywiście  wszyscy  będą  strzelać  celnie  –  ale  jak  zaczniemy pudłować to  zrobi  się
ciekawie i na to liczymy, oczywiście stosujemy kary za strzelanie niezgodne z opisem toru. 

Teraz przerwa na posiłek a sędziowie przebudowują tory 



Zaczynamy zabawę bo od teraz – sędziowie podążają za Wami, nie podajemy dystansów do celu bo
te będą skrajnie różne. Każdy tor będziemy budować w Ozimku i weryfikować jego słabe i mocne
punkty – więc na około 7 dni przed zawodami prześlemy Wam przybliżone zdjęcie toru.

STAGE 4 
Targets (type & number): 6 IPSC Targets, 3 Plate, 3 No Shoots
No. of rounds to be scored: 15
Maximum points: 75
Start position: Standing relaxed in area A, facing downrange with both hands relaxed

by sides. The heels of both feet against the marks.
Handgun ready condition: Handgun loaded and holstered (IPSC shooters) – condition 1

other competitors
Handgun loaded but chamber unloaded – condition 2

Procedure: After the audible start signal engage all targets from the designated
area.

Start position: Standing in area A - the heels of both feet against the marks.
Mini rifle ready condition: Gun loaded but chamber unloaded – condition 2
Procedure: After the audible start signal engage all targets from the designated

area.

STAGE 5 
Targets (type & number): 7 IPSC Targets, 3 Popper, 3 No Shoot
No. of rounds to be scored: 17
Maximum points: 85
Start position: Standing relaxed in area A, facing downrange with both hands relaxed

by sides. The heels of both feet against the marks.
Handgun ready condition: Handgun loaded but chamber unloaded – condition 2
Procedure: After the audible start signal engage targets from the designated area.

Start position: Standing in area A, the heels of both feet against the marks.
Handgun ready condition: Handgun loaded but chamber unloaded – condition 2
Procedure: After the audible start signal engage targets from the designated area.

STAGE 6
Targets (type & number): 9 IPSC Targets, 2 Popper, 4 No Shoots
No. of rounds to be scored: 20
Maximum points: 100
Start position: Standing relaxed in area A, facing downrange with both hands relaxed

by sides.
Handgun ready condition: Handgun (condition 1) 
Procedure: After the audible start signal engage all targets from the designated

area.

Start position: Standing in area A
Handgun ready condition: Handgun (condition 1)                                                 
Procedure: After the audible start signal engage all targets from the designated

area.



6. KLASYFIKACJA
Indywidualna każdej klasy sprzętowej

7. NAGRODY
Puchar w klasyfikacji indywidualnej OZSS dla każdej klasy sprzętowej za miejsca 1-3

8. ZGŁOSZENIA i STARTOWE
Zgłoszenie do zawodów poprzez formularz zgłoszeniowy – do dnia 26.08.2020 godz 2359 każdy
klub ma rezerwację na 2 osobową reprezentację (liczy się kolejność zgłoszeń w formularzu google),
od 27.08.2020 r. nieobstawione miejsca dla reprezentacji klubów OZSS zostaną zapełnione przez
chętnych do udziału w zawodach.
W miarę rejestracji będziemy publikować listę startujących – podziału na składy dokonamy w dniu
zawodów wedle Waszych potrzeb 

Rejestracja ONLINE czynna do dnia 4.09.2020 r. godz 2200
- startowe:
100 zł – za PIERWSZĄ KLASĘ SPRZĘTOWĄ, KAŻDA KOLEJNA KLASA SPRZĘTOWA 60 zł
120 zł – rejestracja w dniu zawodów za każdą klasę sprzętową w godz 0900-0930 (wyłącznie w
sytuacji nieobsadzonych miejsc w ramach ustalonego limitu) 
Rachunek bankowy do wpłaty startowego zostanie przesłany mailowo do zgłoszonych zawodników

9. SPRAWY SOCJALNE
- poczęstunek w przerwie między torami 3-4 dla każdego uczestnika zawodów

10. SPRAWY RÓŻNE
- Broń i amunicja we własnym zakresie każdego zawodnika.
- Organizator zawodów wyraża zgodę na strzelanie z jednej broni przez więcej niż jedną osobę
(przekazanie broni w strefie SAFETY AREA lub na torze strzeleckim pod nadzorem sędziego)
-  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  regulaminu  oraz  wprowadzenia  zmian  w
przebiegu konkurencji wynikających z warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych
okoliczności co zostanie ogłoszone przed rozpoczęciem zawodów
-  na strzelnicy obowiązuje regulamin strzelnicy oraz przepisy sportowe PZSS / IPSC
- nasze zawody z przyczyn od nas niezależnych nie mają w swojej nazwie skrótu IPSC, tym samym
zawody  należy  traktować  jako  zawody  w  konkurencjach  dynamicznych,  w  ramach  których
będziemy wykorzystywać przepisy IPSC na potrzeby promocji tejże organizacji 
-  sędziowie na czas pełnienia swoich funkcji  będą ubrani  w koszulki  sędziowskie IPSC i mają
obowiązek wydawać komendy w języku angielskim (w razie  pytań i  wątpliwości  każdorazowo
wyjaśnimy i podpowiemy to co trzeba po naszemu), pracujemy na aplikacji Practi Score – więc
wyniki  dostaniecie  na  maila  z  chwilą  zakończenia  każdego  toru  a  następnie  po  zakończeniu
zawodów
- komunikat w wersji roboczej wysyłamy na maila z prawem zgłoszenia zastrzeżeń co do wyników
w czasie 24h, po tym czasie sporządzamy wersję oficjalną i publikujemy na stronie klubu oraz
wysyłamy Wam na adres mailowy
- w czasie  przebywania  na  strzelnicy zawodnik i  osoba  towarzysząca ma obowiązek  używania
okularów ochronnych i ochronników słuchu 
-  osoby  postronne  tj  wszyscy  nie  biorący  udziału  w  zawodach  mogą  przebywać  na  obiekcie
wyłącznie za zgodą gospodarza obiektu

Wyk. TF / P.G


