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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 

e-mail: pasjonatopole@gmail.com 

 

Wsparcie techniczne: 

Klub AKMS Opole 

Klub Kaliber44 Rogów Opolski 

 

Gospodarz obiektu: 

Centrum Myśliwskie DEER w Opolu 

 

3. MIEJSCE I TERMIN: 

Prematch      15.06.2019 godz 1800-2000 (obsługa i zaproszeni goście) 

Main match  16.06.2019 godz 0830 

Brzeg – strzelnica Centrum Strzeleckiego DEER w Pawłowie ul. Poligonowa (jest w mapach google) 

 

4. UCZESTNICTWO 

- strzelcy sportowi z aktualną licencją PZSS (30 zawodników OZSS) 

- strzelcy sportowi z klubów innych WZSS (15 zawodników) 

 

5. TORY 

Opisy torów oraz komendy wydawane będą w języku angielskim – ma to na celu szkolenie sędziów 

zrzeszonych w naszym klubie i przygotowanie zawodników do zawodów IPSC L3. 

Po odczytaniu briefingu – obsługa wyjaśni wątpliwości po polsku. 

 

Nasze zawody mają najniższą rangę tj L1 – niemniej jednak, są to zawody rangi mistrzostw 

Opolskiego Związku Strzelectwa Sportowego a przez to na podstawie niniejszego regulaminu 

określamy zasady udziału w zawodach poprzez podział na zawodników (na liście Regionu IPSC 

bądź po egzaminie kompetencyjnym IPSC) oraz zawodników spoza tej grupy, którzy strzelają w 

kondycji określonej w opisie każdego toru. 

 

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 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. 

 

Liczba strzałów: 97 - w zawodach strzelamy wyłącznie w kalibrze 9x19 

 

 



Klasy:               Production, Standard, Open 

 

Kategorie:         Regular, Lady 

 

STAGE 1 (based on stage IPSC CLC 41) 

Type of course:  SHORT  

Targets (type & number): 6 IPSC Targets, 3 No Shoots 

No. of rounds to be scored: 12 

Maximum points:  60 

Start position:   Seated on the chair in area A, elbows on X 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 targets T1-T3 or T4-T6 with two 

    rounds per target from within the designated area A; make a  

    mandatory reload and engage the remaining targets with two rounds 

    per target from within the designated area A 

 

STAGE 2 (based on stage IPSC CLC 59) 

Type of course:  SHORT  

Targets (type & number): 6 IPSC Targets, 3 No Shoots 

No. of rounds to be scored: 12 

Maximum points:  60 

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 all IPSC targets with one  

 round each from within the designated area A; make a mandatory 

reload and engage all IPSC targets with one round each from the 

designated area A again 

 

STAGE 3 (based on stage IPSC CLC 25) 

Type of course:  MEDIUM  

Targets (type & number): 3 IPSC Targets, 3 Popper 

No. of rounds to be scored: 21 

Maximum points:  105 

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 

next engage targets T3-T1 2 rounds again, make mandatory reload and 

engage targets T1-T3 with two rounds each, again.  

  Make another mandatory reload and engage P1-P3 strong hand only. 

 

 

 

 

 



STAGE 4 (modified stage IPSC CLC 63) 

Type of course:  MEDIUM  

Targets (type & number): 7 IPSC Targets, 2 Popper, 3 No Shoots 

No. of rounds to be scored: 16 

Maximum points:  80 

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. 

 

STAGE 5 (modified stage IPSC CLC 67) 

Type of course:  SHORT  

Targets (type & number): 6 IPSC Targets, 2 Plates, 1 No Shoot 

No. of rounds to be scored: 14 

Maximum points:  70 

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 targets T1-T6 than engage P1-P2 

with weak hand only from the designated area. 

 

STAGE 6 

Type of course:  MEDIUM  

Targets (type & number): 8 IPSC Targets, 4 Plates, 1 Popper, 2 No Shoots 

No. of rounds to be scored: 21 

Maximum points:  105 

Start position:  Standing relaxed in area A, facing downrange with both hands relaxed 

by sides. 

Handgun ready condition: Handgun completely unloaded is on the table (condition 3) – on 

marker, all magazines are on other markers at the same table 

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

area. 

 

6. KLASYFIKACJA 

Indywidualna w każdej klasie sprzętowej zawodów (zawodnicy OZSS i innych WZSS) 

- klasyfikacja otwierana po zgłoszeniu się w każdej klasie minimum 3 zawodników z poza OZSS 

 

Indywidualna zawodników OZSS 

Zespołowa klubu OZSS – reprezentacja klubów OZSS w SQUADACH 3 osobowych 

 

7. NAGRODY  

Medale w klasyfikacji indywidualnej dla każdej klasy sprzętowej za miejsca 1-3 (w przypadku 

zgłoszenia się do zawodów strzelców spoza OZSS) 

 

Medale w klasyfikacji indywidualnej OZSS dla każdej klasy sprzętowej za miejsca 1-3 

 

Medale w klasyfikacji zespołowej klubów OZSS dla każdej klasy sprzętowej za miejsca 1-3 



8. ZGŁOSZENIA i STARTOWE 

Zgłoszenie do zawodów poprzez formularz zgłoszeniowy  

- startowe: 

80 zł – rejestracja ONLINE czynna do dnia 14.06.2019 r. godz 2200 

120 zł – rejestracja w dniu zawodów w godz 0800-0830 (w ramach limitu miejsc)  

Rachunek bankowy do wpłaty startowego zostanie podany mailem po podziale zawodników na 

SQUADY. 

 

9. SPRAWY SOCJALNE 

- ciepły posiłek 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. 

-  na strzelnicy obowiązuje regulamin strzelnicy oraz przepisy sportowe PZSS / IPSC 

- podczas strzelania zawodnik ma obowiązek używania okularów ochronnych i ochronników słuchu 

 

Wyk. TF 

 

2019.05.08 godz 2120  

Modyfikacja regulaminu na wniosek klubu OCS Piast – dodano klasę STANDARD. 

 

 


