
Zawody GIWERA 3GUN CUP 2019 – runda II 
06-07.09.19, Rybnik 

Regulamin  zawodów  

1. Cel zawodów 
· wyłonienie najlepszego zawodnika zawodów,  
· popularyzacja sportu strzeleckiego,  
· integracja środowiska strzeleckiego. 

2. Organizator zawodów 
· Stowarzyszenie Miłośników Broni GIWERA,  
· ul. Rudzka 14A, 44-200 Rybnik, www.giwera.org.pl,  
· Dmuchowski Damian, tel. 606 464 164, damian@giwera.org.pl. 

3. Termin i miejsce zawodów  
· 07.09.2019r. godz. 900 - 1700 (prematch 06.09.2019r. godz. 1500),  
· Strzelnica SMB GIWERA, ul. Jankowicka 2, 44-200 Rybnik. 

4. Program zawodów 
· Konkurencje 3GUN (jeden przebieg w ramach każdego toru): 

Tor 1: 
4. Pistolet centralnego zapłonu: 

Odległość: 5-15 m. 
Cel: 20 tarcz IPSC oraz 7 tarcz PT (no-shoot). 
Ilość strzałów: minimum 40. 
Stan gotowości broni: rozładowana, z pustą komorą znajduje się w kaburze, dowolna ilość 
magazynków znajduje się w wyznaczonym miejscu. 

5. Karabin centralnego zapłonu: 
Odległość: 25-40 m. 
Cel: 14 tarcz IPSC oraz 5 tarcz PT (no-shoot). 
Ilość strzałów: minimum 28. 
Stan gotowości broni: załadowany i zabezpieczony, trzymany przez zawodnika, low ready. 

6. Strzelba gładkolufowa: 
Odległość: 8-10 m. 
Cel: 16 rzutków, 4 płytki okrągłe oraz 2 płytki PT (no-shoot). 
Ilość strzałów: minimum 20. 
Stan gotowości broni: załadowana i zabezpieczona, leży we wskazanym przez Range Officera miejscu. 

Pozycja startowa: zawodnik stoi w wyznaczonym miejscu, obie pięty dotykają punktu startowego. 
Tor 2: 
4. Pistolet centralnego zapłonu: 

Odległość: 5-15 m. 
Cel: 16 tarcz IPSC oraz 8 tarcz PT (no-shoot). 
Ilość strzałów: minimum 32. 
Stan gotowości broni: załadowana i zabezpieczona znajduje się w kaburze. 

5. Strzelba gładkolufowa: 
Odległość: 5-15 m. 
Cel: 8 rzutków. 
Ilość strzałów: minimum 8. 
Stan gotowości broni: załadowana i zabezpieczona, trzymany przez zawodnika, low ready. 

6. Pistolet centralnego zapłonu lub strzelba gładkolufowa: 
Odległość: 5-15 m. 
Cel: 1 duży poper oraz 8 małych poperów. 
Ilość strzałów: minimum 9. 

Pozycja startowa: zawodnik stoi w wyznaczonym miejscu, obie pięty dotykają punktu startowego. 
Tor 3: 
Strzelba gładkolufowa: 
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Odległość: 5-15 m. 
Cel: 6 rzutków, 9 małych płytek oraz 5 płytek PT (no-shoot). 
Ilość strzałów: minimum 15. 
Stan gotowości broni: rozładowana, leży we wskazanym przez Range Officera miejscu, amunicja przy 
zawodniku. 

Pozycja startowa: zawodnik siedzi na krześle, obydwie pięty dotykają znaczników, plecy dotykają oparcia. 
Tor 4: 
Pistolet centralnego zapłonu: 

Odległość: 5-15 m. 
Cel: 15 tarcz IPSC oraz 7 tarcz PT (no-shoot). 
Ilość strzałów: minimum 30. 
Stan gotowości broni: rozładowana, z pustą komorą znajduje się w kaburze, dowolna ilość 
magazynków znajduje się w ładownicach. 

Pozycja startowa: zawodnik stoi w wyznaczonym miejscu, dłonie dotykają markerów. 
· Harmonogram: 

830 Otwarcie biura zawodów - rejestracja uczestników. 
900 Otwarcie zawodów oraz rozpoczęcie konkurencji 3GUN. 
1530 Zakończenie konkurencji 3GUN. 
1630 Zakończenie zawodów - wręczenie nagród. 

· Przebieg zawodów: 
12. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów musi zarejestrować się w biurze (uiszczając 

wpisowe w ustalonej przez Organizatorów wysokości, jeśli nie zostało wpłacone uprzednio na konto 
Organizatora, oraz pobierając metrykę startową). 

13. Zawodnicy zostaną podzieleni na składy, w ramach których będą podchodzić kolejno do postrzegalnych 
torów. 

14. Punkty przyznawane będą w poniższy sposób: 
c) Punktacja opiera się na zasadzie Time plus, czyli wynik składa się z czasu uzyskanego przez 

Zawodnika oraz dodatkowych kar (wyrażonych w sekundach). 
d) Tarcze IPSC wymagają jednej przestrzeliny w centralnym polu lub dwóch przestrzelin w dowolnych 

punktowanych polach. 
15. Możliwe kary: 

h) jedna przestrzelina - nie w centralnym polu: 2,5 sekundy, 
i) brak jakiejkolwiek przestrzeliny: 5 sekund, 
j) nieostrzelanie jakiegokolwiek celu: 5 sekund, 
k) nietrafienie celu metalowego lub rzutka: 5 sekund, 
l) nietrafienie celu metalowego ustawionego w odległości min. 40 metrów: 10 sekund, 
m) trafienie tarczy typu No Shoot: 5 sekund za każde trafienie. 
n) kara proceduralna: 10 sekund. 

Kara proceduralna przyznawana jest za: 
- dotykanie jakąkolwiek częścią ciała ziemi poza linią błędu - za każde trafienie w cel, 
- naruszenie procedury przebiegu toru, 
- posiadanie jakiejkolwiek amunicji w rękach w pozycji startowej, 
- naruszenie pozycji startowej. 

16. Stan gotowości broni – zgodnie z opisem umieszczonym w ramach każdego toru. 
17. Pozycja startowa – zgodnie z opisem umieszczonym w ramach każdego toru, dokładne ustawienie 

zostanie zaprezentowane przez sędziów w ramach odprawy na każdym torze. 
18. Przed rozpoczęciem zawodnik przekazuje Range Officerowi metryczkę. Po wydaniu sygnału START 

(następuje rozpoczęcie pomiaru czasu) zawodnik przemieszcza się z ramach postrzegalnych torów, 
zgodnie z wytycznymi przekazanymi na odprawie każdej grupy na poszczególnych torach. 

19. Zawodnik nie może przemieszczać się pomiędzy torami z załadowaną bronią.  
20. Sprawdzanie celów i ustalanie punktacji będzie odbywało się w trakcie przebiegu konkurencji, bez 

obecności zawodnika. Każdy zawodnik może wyznaczyć delegata, w celu reprezentowania przy tej 
czynności. 



21. Po zakończonym przebiegu - dany zawodnik podchodzi wraz z Range Officerem do każdej jednostki 
broni celem jej rozładowania. Na zakończenie jeśli uczestnik nie ma zastrzeżeń co do uzyskanej ilości 
punktów - podpisuje metryczkę. 

22. O uzyskanym miejscu w zawodach decyduje uzyskany czas - zawodnik o najniższym czasie zajmuje 
pierwsze miejsce. 

· Klasy sprzętowe: 
Organizatorzy przewidują powołanie czterech klas sprzętowych: Standard, Tactical, Practical oraz Open. 
Do uruchomienia klasy sprzętowej wymagane jest uczestnictwo minimum 5 zawodników, w przeciwnym 
razie zawodnicy zarejestrowani w danej klasie, która nie zostanie uruchomiona, zostaną przypisani do 
"wyższej" klasy sprzętowej. 

5. Uczestnictwo 
· w zawodach mogą wziąć udział osoby posiadające aktualną licencję zawodniczą PZSS,  
· zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji, 
· kategoria wiekowa: OPEN (kobiety i mężczyźni razem). 

6. Punktacja 
· indywidualna – o zajętym miejscu decyduje łączna suma punktów uzyskanych po uwzględnieniu 

wszystkich otrzymanych kar. 
7. Nagrody  

· za miejsca I-III: statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
8. Zgłoszenia 

· imiennych zgłoszeń prosimy dokonywać do dnia 31.08.2019r. włącznie, poprzez rejestrację przy 
wykorzystaniu opublikowanego na stronie wydarzenia na FB, 

· Organizator dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia również w dniu zawodów, pod warunkiem, że nie 
zostanie przekroczona maksymalna ilość zawodników (określona jako 50 osób). 

9. Koszty uczestnictwa 
· startowe: 

- dla członków SMB GIWERA, ŚSMB oraz IPA, którzy dokonają wpłaty do 24.08.2019r.: 120 zł, 
- dla pozostałych osób, które dokonają wpłaty do 24.08.2019r.: 140 zł, 
- dla osób płacących po 24.08.2019r. lub na miejscu w biurze w dniu zawodów: 160 zł. 

10. Sprawy różne 
· organizatorzy zapewniają przygotowanie obiektu oraz zakup nagród, 
· organizatorzy zapewnią broń oraz odpłatnie amunicję dla osób nie posiadających własnej broni,  
· uczestnicy muszą korzystać z ochronników słuchu oraz wzroku - organizatorzy zapewnią ograniczoną ilość,  
· uczestnicy we własnym zakresie muszą ubezpieczyć się w zakresie NNW, 
· organizatorzy zastrzegają możliwość dokonania zmian i interpretacji regulaminu zawodów, 
· zawody zostały wpisane do centralnego kalendarza zawodów PZSS i odbywają się przy obecności delegata 

technicznego PZSS. 
 
  


