
          Puchar „Jack Broń i Amunicja”                                                            
                                                           25 lipca 2021r 

                                           

                                                               
Regulamin zawodów 

 
1. CEL ZAWODÓW 

Celem udziału jest doskonalenie umiejętności strzeleckich i rywalizacja w strzelaniu sportowym . 

• Popularyzacja strzelectwa dynamicznego, 

• Możliwość rywalizacji uczestników w strzelectwie sportowym. 

• Wyłonienie z uczestników startujących w rywalizacji najlepszych strzelców 

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

• Bractwo Kurkowe Ziemi Jeleniogórskiej,  58-500 Jelenia Góra, ul. Poznańska 20, tel. 601 855 400, 

e-mail: goodmen11@wp.pl 

 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

25 lipca 2021r. strzelnica Bractwa na stadionie MOSiR, Jelenia Góra - Cieplice, ul. Lubańska 1 

50º 52' 29.035" N 15º 41' 17.981" E 

 

4. PROGRAM ZAWODÓW                                                                                          

• zapisy od godz. 9.00 - 10.00 

• początek strzelań godz. 9.45 ; brak  podziału  na  klasy  sprzętowe,  ograniczenie  do  mechanicznych  przyrządów  

celowniczych. 

 

Tor A:  min. liczba strzałów 18, 8 tarcz papierowych IPSC ,2 cele metalowe (płytki) 

 

Tor B:  min. liczba strzałów 16, 8 tarcz papierowych IPSC, 2 tarcze papierowe -NO SHOOT 

   

Tor C:  min. liczba strzałów 14, 7 tarcz papierowych IPSC,2 tarcze papierowe -NO SHOOT 

 

Tor D:  min. liczba strzałów 17,  8 tarcz papierowych IPSC,1 tarcza papierowa -NO SHOOT , 1 cel metalowy (poper) 

 

Tor E:   min. liczba strzałów 29, 14 tarcz papierowych IPSC ,2 tarcze papierowe -NO SHOOT, 1 cele metalowe (płytka) 

 

Tor  Strzelba         min. liczba strzałów 13 ,  9 celów rzutek strzelecki , 2 popery, 2 płytki metalowe 

 

5. UCZESTNICTWO 

Zawodnicy posiadający licencje  PZSS , służby  mundurowe . Każdy startujący zobowiązany jest do posiadania własnego 

oporządzenia umożliwiającego start w zawodach..(dotyczy to konkurencji pistoletowej) 

    Na torze strzelba IPSC   istnieje  możliwość skorzystania z broni klubowej, amunicję do strzelby zapewnia organizator 

w opłacie startowej za strzelbę. 

         

6. PUNKTACJA                                                               

• Indywidualna według zasad IPSC i regulaminu zawodów. 

 

7. NAGRODY 

• Indywidualnie: za miejsca 1-3 – dyplomy i medale, 1 miejsce puchar 

    Nagrody rzeczowe 

 

 

8. ZGŁOSZENIA 

tel. 601 855 400, e-mail: goodmen11@wp.pl  lub na miejscu w dniu zawodów 

 

9. SPRAWY RÓŻNE 

Zapewniamy posiłek i napoje, nagrody rzeczowe dla zwycięzców. 

Podczas zawodów obowiązuje regulamin strzelnicy, przepisy  IPSC oraz niniejszy regulamin. 

                                                   


