
Regulamin zawodów
3GUN

Liga Wschodnia 
Edycja II

8 lipca 2018 
Czarna Białostocka

1. Cel zawodów
Celem  zawodów  jest  popularyzacja  strzelectwa  sportowego,  wymiana  doświadczeń  i  integracja  środowisk
strzeleckich, wyłonienie najlepszych zawodników spośród biorących udział w zawodach, szkolenie i doskonalenie
umiejętności strzeleckich, sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego, prezentacja strzelectwa jako dyscypliny
sportowej oraz upowszechnianie strzelectwa sportowego.

2. Organizator
Organizatorami 3GUN Liga Wschodnia są kluby strzelectwa sportowego z terenu wschodniej Polski: K-15 
Halickie, Krechowiak Augustów, GROT Białystok, Legion Wschodni Turośń Kościelna, Szwadron Białystok. 
Organizator główny zawodów II-ej edycji 3GUN Liga Wschodnia: PSKS SZWADRON,15-818 Białystok,ul.Jesionowa
19, www.szwadron.podlasie.pl, e-mail: biuro@szwadron.podlasie.pl, kierownik zawodów – tel. 604 824 020, 
pozostali organizatorzy: K-15 Halickie, Krechowiak Augustów, GROT Białystok, Legion Wschodni Turośń Kościelna. 

3. Termin i miejsce zawodów  
Zawody odbędą się dniu 8.07.2018 i rozegrane zostaną na strzelnicy SZWADRON w Czarnej Białostockiej ul. 
Fabryczna. Planowane rozpoczęcie o godz. 9:00, planowane zakończenie ok. godz. 15.00, zapisy do godziny 12.30 
lub do końca rozgrywania konkurencji. 

4. Program zawodów
Rozegrana zostanie konkurencja trójbój strzelecki, klasa sprzętowa STANDARD.
przebieg zawodów, pisemny opis toru.

4.1 Minimalna ilość strzałów na torze: 51 plus BONUS
• pistolet – minimum 33 strzałów
• karabin – minimum 12 strzałów
• strzelba – minimum 6 strzałów

4.2 Cele do ostrzelania przewidziane na torze: 
Gongi - 2 sztuki, 
Popery - 20 sztuk w tym 3 dla strzelby (ilość trafień: 1), 
Tarcza IPSC (kartonowa) - 5 sztuk w tym 3 dla pistoletu i 2 dla karabinu, 
Tarcza IDPA (kartonowa) - 8 sztuk w tym 5 dla pistoletu i 3 dla karabinu, 
Tarcza IDPA (kartonowa) NIE STRZELAĆ! - 6 sztuk w kolorze białym, 
Rzutki 4 sztuki w tym jeden dla pistoletu (BONUS).

4.3 Wyposażenie na torze:
Miejsca do oddawania strzałów S1, S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8. 
Urządzenie do Odkładania Bron UDB1 - broń: karabin; lufa w „dół”, broń rozładowana i zabezpieczona! 
Urządzenie do Odkładania Broni UDB2 - broń: pistolet; lufa w kierunku kulochwytu głównego – broń rozładowana
                                                                  i zabezpieczona! 
Urządzenie do Odkładania Broni UDB3 - broń: strzelba; lufa w „dół”, broń rozładowana i zabezpieczona!

4.4 Pozycja startowa i położenie broni: 
Zawodnik ładuje karabin na stanowisku S1. Karabin z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do
komory nabojowej trzyma w rękach w pozycji low ready (pod kątem 45 stopni) i czeka na znak rozpoczęcia. Strzelba
znajduje się w  UDB2 z załadowanym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej. Pistolet
znajduje się w kaburze z podpiętym magazynkiem, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej.

4.5 Procedura strzelania: 
Po sygnale  startowym zawodnik  ostrzeliwuje  z  karabinu dwa gongi  metalowe  T1 ze  stanowiska  S1.  Następnie
zabezpiecza broń i przechodzi na stanowisko  S2  skąd ostrzeliwuje tarcze papierowe  T2. Następnie rozładowuje
broń i odkłada ją rozładowaną i zabezpieczoną do Urządzenia do Odkładania Broni  UDB1. Następnie zawodnik
przechodzi na stanowisko S3 i ostrzeliwuje popery T3. Następnie zawodnik przechodzi na stanowisko S4 
i ostrzeliwuje z okienka popery T4. W następnej kolejności przechodzi na stanowisko S5 i ostrzela popery i tarcze
papierowe  T5.  Po  ostrzelaniu  celów  zawodnik  nie  musi  ale  może  ostrzelać  cel  BONUS.  Następnie  zawodnik
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przechodzi na stanowisko S6 i ostrzeliwuje za przeszkody tarcze papierowe T6. Następnie zawodnik przechodzi na
stanowisko S7 i ostrzeliwuje popery oraz tarcze papierowe T7. Po ostrzelaniu celów T7 rozładowuje pistolet 
i  odkłada na  UDB2. Po rozładowaniu pistoletu przechodzi na stanowisko  S8 i  ostrzeliwuje popery i rzutki,  które
zostaną  wyrzucone przez  położenie  popera.  Po  ostrzelaniu  grupy  T8 następuje  zatrzymanie  czasu  i  zawodnik
rozładowuje broń i odkłada do UDB3.

5. Postanowienia ogólne i zasady bezpieczeństwa. 
5.1  Zawodnicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa,  regulaminu  strzelnicy,  postępowania
zgodnie z regulaminem konkurencji i opisami torów. 
5.2  Wszyscy  uczestnicy zawodów w trakcie  ich  trwania  muszą  używać  na torach  ochronników oczu  i  uszu,  a
wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać ochronników oczu. 
5.3 Broń długą w czasie zawodów można przenosić tylko całkowicie  rozładowaną tj.  bez jakiejkolwiek amunicji,
łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w dół – zawsze z
zamkiem w tylnym położeniu  lub z  włożoną flagą bezpieczeństwa.  Można ją  także przenosić  w pudełkach lub
pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można prowadzić tylko na komendę sędziego lub 
w strefie „TU ROZŁADUJ BROŃ” lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB)
5.4 Broń krótką w czasie trwania zawodów można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek
amunicji,  łusek,  atrap  i  zbijaków w jej  obrębie;  bez podpiętego  magazynka  -  tylko  w kaburach,  pudełkach  lub
pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę sędziego lub w strefie „TU ROZŁADUJ
BROŃ” lub w STREFIE BEZPIECZEŃSTWA (SB)
5.5 W przypadku upuszczenia broni na terenie strzelnicy należy wezwać sędziego funkcyjnego, który bezpiecznie
podejmie z ziemi broń i po sprawdzeniu stanu rozładowania przekaże ją zawodnikowi. 
5.6 Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, postępowania zgodnie z regulaminem
konkurencji i opisami torów, oraz zachowania zgodnego z zasadami FAIR PLAY. 
5.7  Broń  na  terenie  strzelnicy  można  wyjmować  tylko  na  stanowisku  strzeleckim  lub  w  miejscach  do  tego
przeznaczonych,  w innym przypadku broń nosi  się  rozładowaną zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w regulaminie
zawodów lub w futerałach, pokrowcach itp., wskaźniki bezpieczeństwa są wymagane.
5.8  Dopuszcza  się  noszenie  broni  załadowanej  przez  obsługę  zawodów i  strzelnicy  w  sposób  odpowiedni  do
wykonywanych obowiązków.
5.9 W sprawach nieopisanych w regulaminie zawodów obowiązują przepisy konkurencji  3GUN z dn. 20.02.18 i
postanowienia organizatora.

6. Wyposażenie sprzętowe i zasady techniczne. 
 6.1 Zawodnik i tylko on ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz amunicję używaną przez 
siebie w trakcie zawodów 
6.2  Każde  wyposażenie  i  broń  używana  przez  zawodnika  w  czasie  zawodów  mają  być  sprawne  i  posiadać
działające mechanizmy, które pozwolą zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nimi pełną kontrolę, co stanowi o
ich bezpieczeństwie. 
6.3 Broń,  amunicja i  wyposażenie  zawodnika muszą spełniać wymogi  bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy,  a
także warunki przewidziane dla klas sprzętowych w zawodach. 
6.4 Wymagane jest od zawodnika posiadanie własnego karabinu, pistoletu i strzelby. 
6.5 Istnieje możliwość skorzystania z wyposażenia udostępnionego przez organizatora – patrz punkt 9.3
6.6 Rodzaj amunicji do pistoletu i karabinu: tylko i wyłącznie z miękkim rdzeniem; do strzelby typu TRAP. 
Zabronione jest używanie amunicji niebezpiecznej, tj.: smugowej, zapalającej, przeciwpancernej albo zawierającej
pociski z rdzeniem wolframowym. Organizator w ogłoszeniu o zawodach może wskazać inny rodzaj
amunicji uznawany za niebezpieczną.
6.7  Każdy  zawodnik  naruszający  zasadę  6.6,  niezależnie  od  dyskwalifikacji,  zapłaci  za  każdy  ostrzelany  lub
zniszczony cel metalowy karę o równowartości tego celu, nie mniej niż 500 zł za każdy cel. 
6.8 Dopuszcza się używanie ołowianej amunicji śrutowej do strzelby o kalibrze 20 lub większym i o maksymalnej
średnicy śrucin 3,5mm. Używanie amunicji ze śrutem stalowym jest zabronione i będzie skutkowało dyskwalifikacją
(DQ).
6.9 Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo, a w szczególności podramiennych, typu
„cross draw” oraz niezakrywających całego języka spustowego. Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia, musi być
użyte przynajmniej jedno. 
6.10 Pas, do którego zamocowane są kabura i ładownice, musi być zamocowany na wysokości talii. 
6.11  Dozwolone  jest  używanie  kamizelek  taktycznych  (min.  plate  carrier'ów,  chest  rig'ów)  tylko  i  wyłącznie  do
przenoszenia magazynków lub przypięcia ładownic na magazynki/szybkoładowacze. Nie jest dozwolone dopinanie
kabur na broń do kamizelek taktycznych.
6.12 Doładowanie broni lub wymiana magazynka w broni nastąpić może dopiero po ostrzelaniu, co najmniej jednego
właściwego dla tej broni celu. 
6.13. Dopuszczalne są dwa sposoby wymiany magazynka w broni: 
6.13.1. „na pusto” – tj., gdy do oddania następnego strzału konieczna jest wymiana magazynka oraz przeładowanie, 
6.13.2. „taktyczna” - przed wystrzelaniem całej amunicji z karabinu, strzelby lub pistoletu, 
6.13.3. Wyjęty magazynek może zostać przez zawodnika rzucony na ziemię, umieszczony w ładownicy lub torbie
zrzutowej 
6.13.4. Po wymianie magazynka, jeśli zostanie pozostawiony na ziemi zabronione jest podnoszenie go i ponowne
użycie w broni. 
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6.13.5. Jeśli  magazynek zostanie wyjęty z broni na skutek błędu zawodnika, a następnie upuszczony na ziemię
zabronione jest ponowne użycie tego magazynka. 
6.13.6. Dopuszczalne jest ponowne użycie magazynka jeśli  po wymianie został  umieszczony w ładownicy bądź
torbie zrzutowej. 
6.14 Kąty boczne ograniczone do 90 stopni, ich przekroczenie skutkuje dyskwalifikacją. 
6.15 W czasie całych zawodów zawodnik musi korzystać z tej samej broni – zmiana broni może nastąpić wyłącznie
ze względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego.
6.16 W razie jakichkolwiek wątpliwości  Sędzia  Główny decyduje o zgodności  broni  i  wyposażenia  zawodnika z
przepisami klas sprzętowych oraz z przepisami bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna. 
6.17  Sędzia  może  nakazać  zawodnikowi  zakończenie  przebiegu  gdy  uzna,  że  zawodnik  nie  jest  w  stanie  go
kontynuować  np.  z  powodu  awarii  broni  (zawodnik  nie  potrafi  jej  usunąć  przez  czas  dłuższy  niż  2  minuty),
zagrożenia bezpieczeństwa. Po takim przerwaniu, przebieg należy ocenić, a zawodnikowi nie przysługuje prawo do
jego powtórzenia. 
6.18 Jeżeli  sędzia przerwał  przebieg z uwagi  na niebezpieczną sytuację niezawinioną przez zawodnika, awarię
strzelnicy lub z innych przyczyn niezależnych od zawodnika, należy przyznać mu możliwość powtórzenia przebiegu
na torze. 
6.19 Jeżeli  sędzia przerwał  przebieg z uwagi  na sprzeczne z regulaminem lub inne niebezpieczne zachowanie
zawodnika musi go, po podaniu powodu, niezwłocznie zdyskwalifikować. 
6.20 Każdy zawodnik, bezpośrednio przed swoim przebiegiem, powinien mieć zapewnioną możliwość zapoznania
się z pisemnym opisem toru, a także z samym torem (chyba, że opis toru wyraźnie tego zabrania). Zapoznanie
zawodników z torem następuje po odczytaniu przez sędziego opisu toru przed rozpoczęciem zawodów. 
6.21 W czasie przemieszczania się z bronią pomiędzy stanowiskami strzeleckimi zawodnik musi mieć palce ręki
strzelającej poza kabłąkiem spustowym, naruszenie tej zasady będzie karane dyskwalifikacją. 

5. Uczestnictwo
Wiek uczestników powyżej 18lat. Tylko obywatele polscy. Zawodnicy startujący w zawodach muszą spełniać

jeden z podanych warunków: 
5.1 posiadać licencję zawodniczą PZSS
5.2 posiadać patent strzelecki
5.3 posiadać pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych.
5.4  za  zgodą  Sędziego  Głównego  zawodów  osoby  nie  spełniające  powyższych  warunków,  a  które  posiadają
rekomendację  klubu/organizacji  potwierdzającą  jego  znajomość  przepisów  bezpieczeństwa  i  umiejętność
posługiwania się bronią palną.

6. Zgłoszenia 
Poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie liga-wschodnia.pl oraz organizatorów i na portalu Facebook.
na adres email biuro@szwadron.podlasie.pl podając: Nazwisko Imię, nazwę klubu z miejscowością, który z ww 
warunków zawodnik spełnia, wyposażenie własne czy organizatora. 
W dniu zawodów do godziny 12.30 u Kierownika Zawodów lub do końca rozgrywania konkurencji. W przypadku 
zgłoszeń w dniu zawodów, organizatorzy nie gwarantują startu w zawodach.

7. Klasyfikacja i punktacja
Wszyscy zawodnicy są klasyfikowani  bez podziału  na płeć i  wiek.  Punktacja  zgodnie  z  przepisami konkurencji
3GUN. Cel BONUS minus 10sek. Przepisy konkurencji 3GUN dostępne są na stronie PZSS.
Zawody rozgrywane są w ramach 3GUN Liga Wschodnia i wyniki są brane do klasyfikacji rocznej.

8. Nagrody 
Za zajęcie w klasyfikacji indywidualnej miejsc 1 -3 wręczone zostaną medale i dyplomy. Rozdanie medali i 
dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów.
9. Startowe w zawodach 
9.1 własna broń i amunicja - 60zł
9.2 jeżeli wodnik korzysta z wyposażenia organizatora to do kosztów startowego doliczany jest koszt amunicji.
9.3 koszt amunicji - karabin 20zł, pistolet 40zł , strzelba 10 zł 

10. Ustalenia dodatkowe 
Startujący  i  obsługa  zawodów  oświadcza,  że  zapoznali  się  z  regulaminem  zawodów.  Startujący  i  obsługa

zawodów biorąc  udział  w zawodach oświadcza,  że  wyraża  zgodę na przetwarzanie  jego  danych  osobowych  i
wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora zawodów, sponsorów i partnerów zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z
późn.  zmianami.  Podczas  zawodów  mogą  być  wykonywane  zdjęcia  i  filmy,  które  będą  później  udostępniane
publicznie, będzie prowadzona rejestracja zawodników, zostanie sporządzony i opublikowany komunikat rezultatów
oraz zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zdobywcach nagród w zawodach - obsługa zawodów i
zawodnik decydując się na udział w zawodach wyraża na to zgodę.

Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem strzelnicy, regulaminem zawodów
oraz znane są mu przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy i w strzelectwie sportowym, że stan
zdrowia umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach.
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   Zawody odbywają się zgodnie niniejszym regulaminem, przepisami konkurencji 3GUN, przepisami PZSS i ISSF.
Zawody rozgrywane w ramach 3GUN Liga Wschodnia są wpisane do kalendarza Podlaskiego Związku Strzelectwa
Sportowego i obecny będzie na nich obserwator Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Organizator  zawodów nie  ponosi  odpowiedzialności  materialnej  z tytułu  wypadków,  urazów i  szkód w mieniu
powstałych  podczas  imprezy.  Uczestników  obowiązują  przepisy  niniejszego  regulaminu  oraz  postanowienia
organizatora, a także sędziów. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać
w formie pisemnej do biura organizatora zawodów do 10min. od zaistnienia problemu.

Organizator  nie  zapewnia  noclegu,  nie  zwraca  kosztów  przejazdu  oraz  innych  kosztów  związanych  z
uczestnictwem w zawodach. Organizator dopuszcza do startu zawodników w strojach innych niż zalecanych przez
PZSS.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie zawodów, w
rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji oraz w rodzajach nagród. 
W przypadku wyczerpania się miejsc startowych rejestracja zawodników może zostać zakończona wcześniej niż
podano w p.3. 

 

Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa, zasad określonych w niniejszym
regulaminie spowoduje jego dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. 

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

12. Graficzna wizualizacja torów
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