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POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem zawodów i treningów „TRÓJBÓJ STRZELECKI” organizowanych
przez AKS KRECHOWIAK jest współzawodnictwo sportowe, doskonalenie
umiejętności strzeleckich, kultywacja tradycji  i  historii  oręża polskiego,
Integracja  członków  klubów  strzeleckich  i  sympatyków  strzelectwa
sportowego,   wymiana  doświadczeń,  promocja  Podlasia  i  sportu
strzeleckiego w regionie .

2.  Zawodnicy/klubowicze  zobowiązani  są  do  przestrzegania  zasad
bezpieczeństwa,  postępowania  zgodnie  z  regulaminem
zawodów/treningu i opisami torów.

         3. Zawody/treningi są rozgrywane/przeprowadzane przy użyciu broni
         centralnego zapłonu - pistolet – karabin – strzelba gładko lufowa.   

BEZPIECZEŃSTWO

1. Przed przystąpieniem do zawodów/treningu każdy zawodnik/uczestnik
zobowiązany jest wpisać się na „listę bezpieczeństwa”.

2. Każdy uczestnik zawodów/treningu w trakcie trwania musi  używać na
torach ochronników oczu i uszu, zaś wszyscy widzowie w trakcie trwania
zawodów/treningu  również  są  zobowiązani  do  używania  w/w
ochronników.

3. Broń długą w czasie zawodów/treningu można przenosić tylko całkowicie
rozładowaną tzn. 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 BEZPIECZEŃSTWA (SB)

4. Broń  krótką  w  czasie  trwania  zawodów/treningu  można  przenosić
wyłącznie całkowicie rozładowaną tzn. 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 BEZPIECZEŃSTWA
(SB). 

5. Dopuszcza  się  noszenie  broni  załadowanej  przez  obsługę
zawodów/treningu w sposób adekwatny do wykonywanych obowiązków.

PODSTAWOWE POJĘCIA

1. Karabin  centralnego  zapłonu  -  broń  powtarzalna  lub  samopowtarzalna
wyposażona w kolbę i przeznaczona do strzelania nabojami pośrednimi
lub karabinowymi. 

2. Pistolet centralnego zapłonu – broń w postaci pistoletów lub rewolwerów
powtarzalnych  lub  samopowtarzalnych,  bez  kolby,  przeznaczona  do
strzelania nabojami pistoletowymi lub rewolwerowymi. 

3. Strzelba gładkolufowa – broń długa powtarzalna lub samopowtarzalna,
wyposażona w kolbę i  przeznaczona do strzelania nabojami śrutowymi
lub jednolitymi. 

4. Strefa bezpieczeństwa (SB) – wyraźnie oznakowane, bezpieczne miejsce
przeznaczone  do  prób,  ćwiczenia,  sprawdzania,  czyszczenia  i  napraw
broni.  Zakazane  jest  operowanie  w  niej  jakąkolwiek  amunicją,  jej
częściami (np. łuskami) lub atrapami pod groźbą dyskwalifikacji. 

5. Urządzenie  do  odkładania  broni  (UDB)  –  konstrukcja  pozwalająca
każdorazowo  sprawować  kontrolę  nad  kierunkiem  wylotu  lufy
umieszczonej  w  nim  prawidłowo  załadowanej  broni.  Budowa  takiego
urządzenia  powinna  brać  pod  uwagę  różnorakie  wyposażenie  i
konstrukcje umieszczonej w nim broni.  Przykładem takich urządzeń są
miękkie  wewnątrz:  wysokie  pudła,  koryta,  beczki  lub  normalne  półki
(stoliki) oznaczone w regulaminie.

6. Broń  zabezpieczona  –  broń,  w  której  nastawne  bezpieczniki  inne  niż
chwytowe i spustowe są w pozycji - włączone. 

7. Broń  rozładowana –  broń bez  podłączonego magazynka bez  naboju  w
komorze z flagą bezpieczeństwa i zamkiem w tylnym położeniu. Amunicja
może znajdować się w ładownicach lub pudełkach.

8. Cel  –  wszelkiego  rodzaju  tarcze  papierowe  ,  kartonowe  ,  metalowe  ,
reaktywne , przewracalne , łamliwe , kombinowane.

9. Cel  „bonus”  (CB)  –  na  zawodach/treningu  cele  takie  wskazuje
każdorazowo  regulamin.  Prawidłowe  zaliczenie  celu  bonusowego
skutkować będzie odjęciem od czasu przebiegu zawodnika wskazanej w
regulaminie zawodów/treningu ilości sekund. Na torze nie powinno być
więcej niż trzy (3) cele bonusowe. 



10. Cel  „nie  strzelać”  -  NO  SHOOT  (NS)  –  może  to  być  tarcza,  cel
metalowy,  reaktywny  lub  łamliwy,  specjalnie  oznaczony  i  opisany  w
regulaminie  zawodów/treningu,  którego  trafienie  skutkuje  dodaniem
karnych sekund do czasu przebiegu. 

11. Kąty bezpieczeństwa – określają prawidłowy - bezpieczny kierunek
wylotu lufy broni zawodnika w czasie przebiegu na torze i wynoszą 90° w
prawo  i  lewo  od  linii  biegnącej  pod  kątem  prostym  w  stosunku  do
głównego kulochwytu na osi strzeleckiej oraz 90° w górę i w dół (chyba,że
regulamin  stanowi inaczej)

12. Sędzia Główny Zawodów (SG) – osoba, która została wybrana przez
organizatora zawodów oraz posiada stosowne uprawnienia do pełnienia
tej roli wydane przez PZSS. SG podejmuje ostateczne decyzje w sprawach
spornych,  w  dziedzinie  regulaminu  zawodów  oraz  kwestiach
bezpieczeństwa. 

WYPOSAŻENIE (OSPRZĘT) ZAWODNIKA

1. Zawodnik  samodzielnie  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za
wyposażenie i osprzęt używany przez siebie w zawodach/treningu.

2. Każde wyposażenie używane przez zawodnika w czasie zawodów musi
być  sprawne  i  posiadać  działające  mechanizmy,  które  pozwolą
zawodnikowi  każdorazowo  sprawować  nad  nim  pełną  kontrolę,  co
stanowi o bezpieczeństwie w czasie zawodów/treningu. 

3. Wyposażenie  zawodnika  musi  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa,
regulaminu strzelnicy a także wymogi przewidziane dla poszczególnych
klas sprzętowych opisane w regulaminie zawodów/treningu. 

4. W trakcie  przebiegów dozwolone  jest  korzystanie  z  pasów do  broni
długiej,  tylko  wówczas  jeżeli  opis  toru  tego  wymaga,  broń  tak
przenoszona musi być umieszczona z przodu zawodnika, lufą w dół i
całkowicie rozładowana musi bezwzględnie być użyta jako ostatnia na
torze. 

5. Zawodnicy nie mogą używać kabur stwarzających niebezpieczeństwo, a
w  szczególności  podramiennych  oraz  niezakrywających  obustronnie
całego języka spustowego. Jeżeli kabura wyposażona jest w zapięcia,
musi  być  użyte  przynajmniej  jedno.  Pas,  do  którego  umocowane  są
kabura i ładownice, musi być zamocowany na wysokości talii.  

6. Dozwolone jest używanie kamizelek taktycznych tylko i  wyłącznie do
przenoszenia  magazynków  lub  przypięcia  ładownic  na
magazynki/szybkoładowacze.  Nie jest dozwolone dopinanie kabur na
broń do kamizelek taktycznych. 



7. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sędzia Główny decyduje o zgodności
wyposażenia  zawodnika  z  przepisami  klas  sprzętowych  oraz  z
przepisami  bezpieczeństwa,  a  jego  decyzja  w  tym  zakresie  jest
ostateczna. 

8. Zawody  rozgrywane  są  z  podziałem  na  dwie  klasy  sprzętowe
STANDARD i OPEN. 
   

9.  Dozwolone jest stosowanie przez zawodników kabur typu wieszak we
wszystkich klasach sprzętowych.

BROŃ I AMUNICJA

1. Broń  i  amunicja  zawodnika  muszą  spełniać  wymogi  bezpieczeństwa,
regulaminu strzelnicy a także wymogi przewidziane dla poszczególnych
klas sprzętowych zgodnie z regulaminem zawodów/treningu.
   

2. Każda jednostka broni używana przez zawodnika w czasie zawodów musi
być sprawna i posiadać działające wszystkie mechanizmy, które pozwolą
zawodnikowi każdorazowo sprawować nad nią pełną kontrolę, co stanowi
o bezpieczeństwie w czasie zawodów/treningu.
   

3. Zawodnik samodzielnie ponosi całkowitą odpowiedzialność za broń oraz
amunicję używaną przez siebie w trakcie zawodów/treningów.

4. Zmiana  broni  W  TRAKCIE  ZAWODÓW/PRZEBIEGU  może  nastąpić
wyłącznie ze względów bezpieczeństwa za zgodą Sędziego Głównego. W
razie  jakichkolwiek  wątpliwości  Sędzia  Główny  decyduje  o  zgodności
broni  zawodnika  z  przepisami  klas  sprzętowych  oraz  z  przepisami
bezpieczeństwa, a jego decyzja w tym zakresie jest ostateczna.    
  

5. Jeżeli  broń  zawodnika,  który  zadeklarował  uczestnictwo  w  klasie
Standard  nie  odpowiada  wymaganiom  tej  klasy  w  trakcie  przebiegu,
wówczas zawodnik zostanie sklasyfikowany w klasie OPEN. 

6. Zabronione  jest  używanie  amunicji  szczególnie  niebezpiecznej,  tj.
smugowej,  zapalającej,  przeciwpancernej.  Organizator  w  regulaminie
zawodów może wskazać inny rodzaj amunicji uznawany za niebezpieczną.

7. Każdy  zawodnik  naruszający  zasadę  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.  Używanie
amunicji  śrutowej  ze  śrutem  stalowym  jest  zabronione  i  będzie
skutkowało dyskwalifikacją.



KLASY SPRZĘTOWE

1. W klasie STANDARD dozwolone jest używanie:

• Pistoletu  centralnego  zapłonu  wyposażonego  tylko  w  mechaniczne
przyrządy celownicze. Broń ta nie może mieć zrobionego „portingu” lufy
oraz  nie  może  być  wyposażona  w  jakiekolwiek  urządzenie  wylotowe,
dołączane elementy do opierania kciuków, lejek gniazda magazynka.

• Karabinu  centralnego  zapłonu  wyposażonego  tylko  w  jeden  komplet
mechanicznych  przyrządów celowniczych.  Broń  ta  nie  może  mieć  zrobionego
„portingu”  lufy  oraz  nie  może  być  wyposażona  w  urządzenie  wylotowe  o
wymiarach przekraczających 30 mm średnicy i  90 mm długości (liczonych od
korony lufy do końca urządzenia) oraz nie może mieć dwójnogu, dołączanego
„lejeka” gniazda magazynka.

• Strzelby  gładkolufowej  wyłącznie  powtarzalnej  wyposażonej  tylko  w  jeden
komplet mechanicznych przyrządów celowniczych o stałym magazynku. Broń ta
nie może mieć  zrobionego „portingu” lufy  oraz  nie  może być  wyposażona w
jakiekolwiek urządzenie wylotowe.

2. W klasie OPEN dozwolone jest używanie: 

• Wyposażenia i broni przez zawodnika zgodnych z klasą STANDARD przy
czym na każdej broni długiej i krótkiej dopuszczalne jest zamontowanie
jednego  optycznego  lub  elektronicznego  przyrządu  celowniczego  z
maksymalnym powiększeniem x1.1 

• Strzelby  gładkolufowej  powtarzalnej  lub  samopowtarzalnej
wykorzystującej odłączane magazynki lub szybkoładowacze. 

• Dozwolone  jest  użycie  samopowtarzalnej  strzelby  gładkolufowej  z
pojedynczym magazynkiem rurowym. 

• Dozwolone  jest  użycie  samopowtarzalnej  strzelby  gładkolufowej  z
zamontowanym optycznym lub elektronicznym przyrządem celowniczym
o maksymalnym powiększeniu x1.1  

• Dozwolone jest używanie w broni  krótkiej i  długiej oraz gładkolufowej
wszelkich  urządzeń  wylotowych,  dołączanych  elementów  do  opierania
kciuków, lejków gniazda magazynka.

 SĘDZIOWIE – KOMENDY - PROCEDURY I PRZEBIEG TORU 

1. Zawodnik  przed  zgłoszeniem  się  na  STANOWISKO  STARTOWE  musi
dokonać załadowania wszystkich niezbędnych do przebiegu magazynków
w  „PUNKCIE  ŁADOWANIA  MAGAZYNKÓW”  oraz  w  „STREFIE
BEZPIECZEŃSTWA„ musi  sprawdzić  działanie  przyrządów celowniczych
aby  na  stanowisku  startowym  –  BYĆ  W  PEŁNI  GOTOWYM  I
PRZYGOTOWANYM DO PRZEBIEGU.

2. Ilości  amunicji  dopuszczone  do  załadowania  w  jeden  magazynek  –
chyba , że Regulamin Zawodów stanowi inaczej.

• Pistolet centralnego zapłonu ilość – max. 15 szt.
• Karabin centralnego zapłonu ilość – max. 20 szt.
• Strzelba gładkolufowa ilość – max. 8 szt.



ILOŚCI MAGAZYNKÓW UŻYWANE PRZEZ ZAWODNIKA NIE SĄ OGRANICZONE
      
3. Komendy sędziowskie

• komenda – ŁADUJ
• komenda – PRZYGOTUJ SIĘ 
• komenda – pytanie --- JESTEŚ GOTOWY ?
• komenda  –  UWAGA  –  po  około  3  sek.  sędzia  stanowiskowy  wyzwala

sygnał startowy uruchamiając jednocześnie pomiar czasu „timerem”
• komenda  - jeśli skończyłeś ? - rozładuj.
• komenda – strzał kontrolny
• komenda – broń do kabury lub do UDB (dotyczy broni krótkiej)
• komenda – lufa do góry lub broń do UDB (dotyczy broni długiej)
• komenda  –  STOP  –  sędzia  może  w  każdym  momencie  zatrzymać

zawodnika zaś po rozładowaniu broni przedstawia powód zatrzymania.

4. Sędziowie 
    
    Na każdych zawodach jest wyznaczony przez organizatora Skład Sędziowski

• Sędzia Główny
• Sędziowie Stanowiskowi
• Sędziowie RTS

5. Przebieg – Tor

• Przed rozpoczęciem zawodów/treningu Sędzia  Główny/Instruktor  musi
przeprowadzić odprawę oraz omówić Regulamin Zawodów ,przebieg po
torze i umożliwić zawodnikom krótkie zapoznanie się z nim zaś na koniec
odpowiedzieć na ewentualne pytania zawodników.

• Każdy  zawodnik  przed  swoim  przebiegiem  powinien  mieć  możliwość
zapoznania się z pisemnym i graficznym opisem toru.

• Po komendzie „ładuj-przygotuj się”  ---  sędzia nie odpowiada na żadne
pytanie zawodnika oraz nie prowadzi z nim żadnej słownej konwersacji.

• W  każdym  momencie  przebiegu  sędzia  może  zatrzymać  zawodnika
komendą „STOP-Rozładuj”, „jeżeli rozładowana-strzał kontrolny, broń do
kabury” lub „lufa do góry”. Po rozładowaniu wszystkich używanych przez
zawodnika na torze broni, przedstawia się mu przyczynę zatrzymania. 

• Sędzia może nakazać zawodnikowi zakończenie przebiegu gdy uzna, że
zawodnik nie jest  w stanie go kontynuować np.  z  powodu poważnego
zacięcia broni (zawodnik nie potrafi sobie poradzić z zacięciem przez czas
dłuższy niż 1 minuta).  Po takim przerwaniu,  przebieg należy ocenić,  a
zawodnikowi nie przysługuje prawo do jego powtórzenia. 

• Zauważona  przez  Sędziego  w  trakcie  przebiegu  nieprawidłowość  w
przygotowaniu  toru,  niepostawione  po  poprzednim  przebiegu  cele
reaktywne lub łamliwe musi to skutkować przerwaniem i powtórzeniem
przez zawodnika przebiegu na torze. 

• 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. 



• Za  przygotowanie  toru  do  każdego  kolejnego  przebiegu  odpowiadają
Sędziowie Stanowiskowi.

CELE – PUNKTACJA – KARY

Na zawodach Trójbój Strzelecko – Dynamiczny jako cele stosuje się
wszelkiego rodzaju tarcze papierowe (sylwetkowe) , kartonowe (IPSC , IDPA) ,
metalowe , reaktywne , przewracalne , łamliwe , kombinowane.

Punktacja zawodnika na torze wyrażona jest w jednostkach czasu (sekundy).
Do całkowitego czasu przebiegu zawodnika dodaje się lub odejmuje wszystkie
zdobyte przez niego trafienia oraz inne ewentualne kary i bonusy.  

Sędziowie na torze,  oceniając tarcze,  wszelkie wątpliwości,  powinni  zawsze
rozstrzygać na korzyść zawodnika. 

Kary czasowe nakładane są w następujący sposób:

1.  Każda przestrzelina  poza  centralnym polem tarczy IPSC lub  IDPA –  pod
warunkiem braku trafienia centralnego pola „alfa” = 2.5 sekundy.
2. Brak dwóch wymaganych przestrzelin po ostrzelaniu tarczy IPSC-IDPA lub
nie trafienie rzutka statycznego (MISS) - po 5 sekund za każde nietrafienie.
3. Nietrafienie celu metalowego typu „blacha-gong”  - (MISS) = 5 sekund.

4. Nietrafienie celu metalowego typu „poper”- (MISS) = 10 sekund.
5. Nietrafienie rzutka w locie (MISS) = 5 sekund.
6. Trafienie tarczy typu No Shoot (Nie strzelać) (NS) = 15 sekund. 
7. Cel „Bonus” – minus 10 sekund od czasu. 
8. Każda tarcza IPSC „MUSI” być trafiona przez zawodnika dwukrotnie.
9. Trafienie pola „alfa” tarczy IPSC nawet jednorazowe – 0 sekund karnych.

Dyskwalifikacja (DQ)

Każdorazowo po orzeknięciu dyskwalifikacji wymagane jest zatwierdzenie tego
werdyktu przez Sędziego Głównego Zawodów. 
Dyskwalifikacja  zawsze  jest  orzekana  w  przypadku  naruszenia  przez
zawodnika zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 

• Posługiwania się bronią poza SB 
• Dopuszczenia do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany poza 

obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze 
• Upuszczenia broni, załadowanej lub niezaładowanej, przez zawodnika w

jakimkolwiek momencie przebiegu.  
• Odłożenia  broni  w  sposób  lub  w  stanie  niezgodnym  z  Regulaminem.

Uznaje się, że broń została odłożona w chwili, gdy została umiejscowiona
w UDB a zawodnik stracił z nią fizyczny kontakt.

• Dopuszczenia  do sytuacji,  w  której  oś  lufy  broni  przecina  jakąkolwiek
część ciała zawodnika w czasie przebiegu 



• Nietrzymania palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie innym niż
strzelanie,  tj.  w  czasie  ładowania,  wymiany  magazynka,  odkładania  i
rozładowywania broni.

• Nietrzymania  palca  na  zewnątrz  kabłąka  spustowego  w  czasie
przemieszczania się, z wyjątkiem ostrzeliwania celów w ruchu.

• Dyskwalifikacja orzekana jest również w przypadku, gdy zawodnik, odda 
strzał przypadkowy, którym w szczególności jest: 

• Strzał padający w czasie przygotowań lub wykonywania czynności 
ładowania, przeładowywania lub rozładowywania broni.

• Strzał, który pada w czasie przekładania broni z jednej ręki do drugiej.
• Strzał, który pada w trakcie przemieszczania się za wyjątkiem, gdy 

zawodnik ostrzeliwuje cele w ruchu.
• Strzał oddany do celu po przekroczeniu linii błędu wyznaczonej na torze. 
• Strzał,  w  wyniku,  którego  pocisk  uderza  w  ziemię  bliżej  niż  3  m  od

zawodnika.
• Nie uznaje się za strzał przypadkowy strzału, który pada na skutek awarii

broni lub w trakcie usuwania zacięcia.
• Dyskwalifikacja  może  nastąpić  także  w  przypadku  niesportowego,

niedozwolonego zachowania zawodnika.
Jeżeli  zawodnik zostanie zdyskwalifikowany (DQ), jego wynik na torze jak i
wynik końcowy nie jest uwzględniany. 

KONSTRUKCJA TORÓW

1. Konstrukcja  każdego  toru  powinna  zwracać  szczególną  uwagę  na
bezpieczeństwo zawodnika, sędziów oraz kibiców podczas Zawodów.  

2. Za  konstrukcję  toru  oraz  bezpieczne  przeprowadzenie  Zawodów
odpowiada Organizator.

3. Zawody/treningi  AKS  Krechowiak  są  przeprowadzane  w  oparciu  o
przepisy PZSS/ISSF

4. Cele metalowe nie mogą być umieszczone bliżej niż: 
Dla pistoletu – 8,0 m, 
Dla strzelby (śrut) – 10,0 m, 
Dla strzelby (POCISK-BRENEKA) – 40,0 m, 
Dla karabinu – 20,0 m. 

5. Zakazuje się strzelania pociskiem typu breneka do CELÓW „TWARDYCH”
typu blacha-poper.

6. Konstrukcja  toru  i  rozmieszczenie  celów  nie  powinno  preferować
sprawności fizycznej ponad umiejętności strzeleckie zawodników. 

7. Na każdym torze muszą znajdować się UDB, w których zawodnik może
bezpiecznie odłożyć broń w celu skorzystania z kolejnej. Wszystkie UDB
powinny być tak umiejscowione i wykonane by nikt w czasie przebiegu,
nie miał możliwości wyjścia przed wylot lufy prawidłowo odłożonej w nich
broni. 

8. Wszystkie cele NS muszą być wyraźnie oznaczane np. innym kolorem lub
naniesieniem na nich odróżniającego znaku.

9. Tor powinien być tak zbudowany, aby wszystko na nim było jednoznaczne
,a oznakowania oraz tarcze, strefy, stanowiska - były widoczne i czytelne.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli  w  trakcie  zawodów  powstanie  jakakolwiek  wątpliwość  lub  sytuacja
nieopisana w regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy zawsze do
Sędziego Głównego Zawodów.

ZARZĄD AKS KRECHOWIAK 

   

 
 


