
Konkurencja 2-gun (Pistolet/Rewolwer + Strzelba dynamicznie) 

 

1. Broń: 

Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu; dozwolone wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze. 

 Dwa magazynki/szybko ładowacze  

Amunicja 10 sztuk. 

Strzelba gładkolufowa – dowolna. 

 Amunicja śrutowa - minimum 7 sztuk. 

 

2. Opis toru: 

 

Zawodnik siedzi na krześle [1] tyłem do kierunku strzelania. 

Konkurencja rozpoczyna się na sygnał startu z timera.  

Zawodnik podbiega do wyznaczonego pola [2] bierze broń ze [stołu 1], podpina pierwszy 

magazynek/ładuje rewolwer i ostrzeliwuje cel [A] (drzewko IPSC). 



W trakcie strzelania dokonuje obowiązkowej zmiany magazynka/ponownego załadowania 

rewolweru.  

Po ostrzelaniu celu [A] - jeśli zawodnik ma jeszcze amunicję ostrzeliwuje w dowolnej kolejności cele 

[B] (po jednym trafieniu celu ostrzeliwuje następny). 

Po zakończeniu strzelania zawodnik odkłada zabezpieczoną/rozładowaną broń na stole i podbiega do 

pola [3]. 

Bierze ze [stołu 2] strzelbę i ładuje ją maksymalnie pięcioma nabojami, ostrzeliwuje w pierwszej 

kolejności dwa cele metalowe [C] (gongi) a następnie przemieszcza się do pola [4]. 

Po obowiązkowym doładowaniu strzelby ostrzeliwuje cel [D] (gwiazda IPSC). 

Konkurencja dla zawodnika kończy się z chwilą oddania ostatniego strzału bądź gdy on sam uzna że 

skończył co potwierdza podniesieniem ręki i wypowiedzeniem głośno „Skończyłem!” 

3. Punktacja: 

Konkurencję uważa się za zaliczoną gdy zawodnik pokona cały tor. 

W przypadku awarii/zacięcia broni zawodnikowi przysługuje prawo powtórzenia całej konkurencji. 

Trafienie celu niereaktywnego (gongi) potwierdzane jest przez sędziego komendą „Jest!” 

Cele punktowane są jednakowo (10pkt.) a czas mierzony jest timerem strzeleckim. 

Rezultat strzelania (wynik) stanowi wykładniczo ilość trafionych celi dzielonych przez czas w jakim 

zawodnik pokonał tor. 

Czas na pokonanie toru jest nielimitowany jednakże sędzia stanowiskowy może przerwać bieg 

konkurencji dla zawodnika po przekroczeniu 5 minut. 

Strzały oddane spoza wyznaczonych pól [2],[3]i[4] nie będą liczone. 

Sytuacje sporne rozpatrywane są w dniu zawodów przez kolegium sędziowskie. 

4. Bezpieczeństwo: 

Na osi strzeleckiej nie została wyznaczona strefa bezpieczeństwa – oznacza to że zawodnicy 

wykonują wszystkie czynności związane z bronią na wyraźną komendę sędziego stanowiskowego. 

Broń na strzelnicy przenoszona jest w pudełkach/kaburach wyłącznie w stanie rozładowanym. 

Po zakończeniu strzelania sędzia stanowiskowy przegląda broń zawodnika i wydaje komendę 

„Można schować broń”. 

Sędzia stanowiskowy może zdyskwalifikować zawodnika w szczególności za złamanie zasad 

bezpieczeństwa,  

Zawodnik przystępujący do konkurencji oświadcza że zna i akceptuje powyższy regulamin. 

 

 


