
Regulamin zawodów strzeleckich „3 GUN SHOOT OFF” 

 

1. Cel zawodów 

Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich poprzez rywalizację sportową. 

2. Zasady ogólne 

2.1. Zawody 3 GUN SHOOT OFF są przeprowadzane w konwencji zawodów pojedynkowych, w których zawodnicy 

rywalizują między sobą parami. 

2.2. Jako broń zawodnicy wykorzystują karabin, strzelbę oraz pistolet centralnego zapłonu. 

3. Zasady bezpieczeństwa 

3.1. W czasie trwania zawodów obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z Regulaminem Strzelnicy. 

3.2. Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy, do momentu wydania komendy „ładuj, przygotuj” przez sędziego, 

jego broń musi być rozładowana tzn.: 

3.2.1. Komora nabojowa pusta; 

3.2.2. Magazynek nie podłączony do broni; 

3.2.3. Zawsze gdy broń nie jest używana w komorze broni długiej musi znajdować się flaga bezpieczeństwa. 

3.3. W każdym przypadku wylot lufy broni powinien być skierowany w kierunku bezpiecznym. 

3.4. W strefie bezpieczeństwa nie można posługiwać się amunicją ani załadowaną bronią. Zakaz ten dotyczy także 

załadowanych magazynków oraz atrap amunicji. Zawodnicy mogą posługiwać się pudełkami z amunicją pod 

warunkiem, że są one cały czas zamknięte. W każdym przypadku wylot lufy broni powinien być skierowany w 

kierunku bezpiecznym. 

3.5. Wyłącznie zawodnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za skutki swoich działań w czasie pobytu na 

strzelnicy. 

4. Zawodnicy 

4.1. Do rywalizacji dopuszczeni są zawodnicy posiadający Patent Strzelecki i Pozwolenie na broń palną. 

4.2. Do zawodów dopuszczeni są pracownicy i funkcjonariusze służb mundurowych nawet, jeżeli nie spełniają 

warunku 4.1. 

5. Broń 

5.1. Pistolet centralnego zapłonu o kalibrze od 9x19 mm do 11,43 mm. 

5.2. Karabin centralnego zapłonu w kalibrze .223 rem. 

5.3. Strzelba gładko lufowa w kalibrze 12. 

5.4. Pistolet może być wyposażony wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze. Zaś karabin oraz strzelba 

mogą być wyposażone w mechaniczne, optoelektroniczne lub optyczne przyrządy celownicze. W przypadku 

przyrządów optoelektronicznych i optycznych, podczas strzelania nie można używać opcji powiększania obrazu. 

6. Wyposażenie dodatkowe 

6.1. Zawodnicy mogą korzystać z wyposażenia dodatkowego takiego jak ładownice do magazynków. 

6.2. Każdorazowo o dopuszczenia wyposażenia dodatkowego decyduje Sędzia Główny zawodów. 

7. Cele 

7.1. W zawodach wykorzystywane są reaktywne cele metalowe tzw. Poppery IPSC/Mini Poppery IPSC, inne cele 

metalowe, Rzutki oraz Tarcze Papierowe IPSC lub 3GN. 

 



8. Amunicja 

8.1. Zabronione jest używanie amunicji zapalającej, przeciwpancernej i innej specjalnego przeznaczenia. 

9. Zawody 

9.1. Zawody składają się z rundy eliminacyjnej oraz rundy zasadniczej. 

10. Runda eliminacyjna 

10.1. Warunkiem zaliczenia próby jest przewrócenie (uszkodzenie rzutka) wszystkich celów z odpowiadających 

im broni. 

10.2. Na podstawie czasów rundy eliminacyjnej następuje przypisanie strzelających do par pojedynkowych 

zgodnie z zasadą: najszybszy z najwolniejszym. 

10.3. Podczas rundy eliminacyjnej każdy z zawodników ma możliwość dwukrotnego ostrzelania zestawu celów, 

a jego wynikiem jest czas uzyskany podczas najlepszej z podjętych prób. Wynikiem każdej próby jest czas oddania 

ostatniego strzału. 

11. Runda zasadnicza 

11.1. Zawodnicy startujący w parze mają do ostrzelania z karabinu 6 Popperów IPSC, ze strzelby 8 celów Rzutek, 

oraz z pistoletu 6 Popperów IPSC/Mini Popperów IPSC. Ostatni Popper/Mini Popper będzie dalej zwany 

Popperem kończącym. 

11.2. Każdy z zawodników startuje z pistoletem załadowanym, nie przeładowanym (opcja 2) znajdującym się w 

kaburze zawodnika. Karabin załadowany, nie przeładowany (opcja 2) znajduje się w urządzeniu do odkładania 

broni przy stanowisku A, strzelba załadowana, nie przeładowana (opcja 2) znajduje się w urządzeniu do 

odkładania broni przy stanowisku B. 

11.3. Pozycja startowa: zawodnicy stoją co najmniej z jedną nogą w boksie START. Po sygnale startowym 

zawodnik przemieszcza się do stanowiska A i ostrzeliwuje z karabinu 6 Popperów IPSC, następnie odkłada 

zabezpieczony karabin do urządzenia przy stanowisku A, następnie przemieszcza się do stanowiska B, skąd po 

podjęciu strzelby ostrzeliwuje 8 celów typu rzutek. Po ostrzelaniu celów ze strzelby zawodnik odkłada 

zabezpieczoną strzelbę do urządzenia przy stanowisku B i przemieszcza się do stanowiska C, gdzie z pistoletu 

ostrzeliwuje 6 Popperów IPSC/Mini Popperów IPSC, tak aby Popper kończący przewrócić jako ostatni (po 

uprzednim przewróceniu 5 Popperów). 

11.4. Daną rundę wygrywa ten z pary zawodników, którego Popper Kończący przewrócił się jako pierwszy. 

11.5. Rozgrywka między parą zawodników zawiera trzy rundy. 

11.6. Rozgrywkę prowadzona jest do dwóch przegranych jednego z zawodników. 

11.7. Dobór zawodników do kolejnych rozgrywek pojedynkowych wykonywany jest na podstawie diagramu dla 

16 lub 32 zawodników. 

12. Kary 

12.1. Zgodnie z aktualnymi przepisami IPSC. 

13. Dyskwalifikacja 

13.1. Zawodnik otrzyma dyskwalifikacje za naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, a w szczególności za: 

13.2. Kierowanie wylotu lufy broni w kierunku innym niż bezpieczny; 

13.3. Utratę kontroli nad bronią czyli utratę kontaktu fizycznego z bronią mającą podłączony magazynek lub nabój 

w komorze nabojowej; 

13.4. Uczestnictwo w zawodach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 

13.5. Niesportowe zachowanie; 

13.6. O dyskwalifikacji decyduje sędzia główny zawodów. 


