
REGULAMIN 
 

ZAWODÓW W STRZELANIU DYNAMICZNYM  
Z PISTOLETU CENTRALNEGO ZAPŁONU  

ORGANIZOWANYM PRZEZ AGAT ZŁOTORYJA 
 
 
 
 
 

Organizator: 
Klub Strzelecki AGAT Pl. Lotników Polskich 3A, 59-500 Złotoryja. 
 
Dane kontaktowe: 

• strona organizatora: https://agat.zlotoryja.pl; 

• e-mail organizatora: agat.klubstrzelecki@gmail.com; 

• telefon kontaktowy: (76)8787440. 
 
Celem zawodów jest: 

• propagowanie strzelectwa sportowego; 

• doskonalenie umiejętności strzeleckich; 

• rywalizacja sportowa; 

• integracja środowisk strzeleckich. 
 
Termin i miejsce zawodów: 

• termin: 12.06.2021 r. (sobota); 

• rozpoczęcie zawodów: 9:30; 

• miejsce zawodów: Strzelnica ZŁOTE WZGÓRZA; 

• rejestracja zawodników: na stronie https://agat.zlotoryja.pl 
 

Konkurencje, klasy sprzętowe, kategorie zawodnicze, opłata:  

• uczestnicy rywalizować będą w jednej głównej konkurencji składającej 
się z toru średniego – min. 20 strzałów; 

• klasa sprzętowa: bez podziału na klasę. Jedyny warunek to przyrządy 
mechaniczne (brak optycznych) -  (pistolet 9x19 oraz .40); 

• kategoria zawodnicza mieszana : kobiety i mężczyźni; 

• opłata za konkurencję podana jest na stronie www organizatora. 
 

https://agat.zlotoryja.pl/


Wyposażenie strzelca 
Podczas zawodów uczestnicy powinni posiadać: 

• broń zgodną z klasą sprzętową standard lub production (pistolet); 

• amunicję (9 mm, .40); 

• pasek / pas przechodzący przez min. 3 szlufki; 

• wygodny ubiór sportowy; 

• kaburę na broń; 

• ładownicę umożliwiającą przenoszenie min dwóch magazynków; 

• 2-3 magazynki do broni; 

• ochronniki uszu ; 

• okulary ochronne; 

• zawodnikom, którzy nie posiadają sprzętu oraz własnej broni 
organizator zapewnia broń i amunicję oraz niezbędne wyposażenie. 
Koszty takiego użyczenia to 20 zł. 
 
Opis toru: 

• poppery – 3 sztuki, ustawione jeden za drugim. Wszystkie punktowane; 

• poppery mini – 6 sztuk, ustawione w pionie jeden pod drugim. 
Punktowane są tylko 3; 

• tarcze IPSC – 7 sztuk. Liczone są tylko 2 najlepsze strzały w tarczy; 

• obowiązkowa przynajmniej jedna wymiana magazynka na torze. 
 
Opis przebiegu: 

• Zawodnik startuje z bronią niezaładowaną, umieszczoną w kaburze; 

• W strefie „Miejsce pierwszego magazynka”, znajduje się załadowany 
magazynek, który należy użyć jako pierwszy w trakcie przebiegu toru; 

• W „Strefie strzału z jednej ręki” należy oddać strzały z jednej 
(dowolnej) ręki, jednocześnie trzymając rekwizyt w drugiej. Rekwizyt 
(walizka) znajduje się przed wejściem do „Strefy strzału z jednej ręki”. 

 
 

Nagrody: 
Za zajęcie I, II i III miejsca wręczone zostaną dyplomy. 
 
Postanowienia końcowe: 
Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozwiązywane będą 
przez organizatora.  
Decyzja organizatora nie podlega oprotestowaniu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w 
każdym z jego punktów. 
 


