
REGULAMIN ZAWODÓW„Pustynna Burza 20121”
Organizatorem zawodów jest Warmiński Klub Strzelecki „10”

Cel zawodów:
Celem zawodów jest doskonalenie umiejętności strzeleckich w strzelaniu z broni 
krótkiej, karabinu i strzelby oraz integracja środowiska strzeleckiego i miłośników 
dyscyplin strzeleckich.

UCZESTNICTWO W ZAWODACH
- w zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające licencje PZSS, funkcjonariusze 
służb mundurowych i inne osoby dopuszczone przez organizatorów zawodów

Organizator zawodów 
Organizator bezpośredni: 
Warmiński Klub Strzelecki „10” ul. Pieniężnego 18, 10-003 Olsztyn https://wks10.pl 

Kierownik zawodów(MD): RYSZARD ŚWIERCZ
Sędzia Główny (RM): Adam Minkowski 

Termin i miejsce zawodów

- przyjazd i rozpoczęcie: 25 lipca 2021r. godz.9:00
- rozegranie i zakończenie zawodów w dniu 25 lipca2021r  
- pre-match: 24 lipca 2021r godz 9:00
- strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10” w Olsztynie, miejscowość Mątki 
-mapa dojazdu znajduje się na stronie w/w klubu https://wks10.pl
współrzędne GPS:55°49’54.4N 20°21’25.5E

Program zawodów–konkurencje.

Tor pistoletowy – 6 tarcz IDPA 2 tarcz N/S – minimalna ilość strzałów18.
Tor karabinowy - 8 tarcz IDPA 3 tarcz N/S – minimalna ilość strzałów 24. 
Tor strzelbowy – 6 poperów – ilość strzałów 6 (limitowana).

https://wks10.pl/
https://wks10.pl/


PUNKTACJA

Na tarczach punktowane są tylko pola „ALFA” Pozostałe pola punktowane tarczy są 
traktowane jako „MISS”.
Wynikiem każdego toru jest czas przebiegu powiększony o punkty karne:

MISS (nieuzyskanie wymaganego trafienia): 5 sekund

PROC (błąd proceduralny): 5 sekund

 pierwsze ostrzeżenie np. „palec”, „kąt”,

 nieodpowiednie przeładowanie broni,

 nieprzestrzeganie zasad opisu toru,

 nieostrzelana grupa celów (popper, tarcza),

 cel niezneutralizowany (tarcza ostrzelana, ale bez żadnego trafienia w pole 
„ALFA”).

NT (trafienie tarczy 'no-shoot', nie będącej zagrożeniem): 5 sekund

 jeżeli pocisk przebije cel NT i trafi w pole „ALFA” tarczy ocenianej, trafienie 
tarczy ocenianej również jest zaliczone.

FP (kara rażąca): 10 sekund

 strzelec nie przestrzega pisemnych procedur przebiegu toru i/lub używa 
nieodpowiedniego wyposażenia z wyraźną intencją uzyskania przewagi,

 złamanie zasad zawodów,

 zachowanie naruszające Kodeks Strzelecki IDPA - zgodnie z decyzją Sędziego
Głównego.

FTDR (złe wykonanie przebiegu toru):  20 sekund.

 każda próba obejścia zasad toru poprzez użycie nieodpowiednich urządzeń, 
wyposażenia lub technik,

 celowe popełnienie błędu proceduralnego, żeby skrócić sobie czas przebiegu. 

Uwaga, może zostać doliczona więcej niż jedna kara za dany cel – np.  pominięta 
tarcza, to kara 3 x MISS + 1 x PROC (cel nieostrzelany) + 1 PROC (cel 
niezneutralizowany).



 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.1 Podczas pobytu zawodnika na strzelnicy jego broń musi być rozładowana 
(wszystkie magazynki muszą być wyjęte).
1.2 Zawodnik nie może manipulować bronią na terenie strzelnicy za wyjątkiem 
obszaru, zwanego„strefą bezpieczeństwa”, gdzie wolno dowolnie manipulować 
rozładowaną bronią. Drugim wyjątkiem jest moment strzelania na torze strzeleckim.
1.3 Do „strefy bezpieczeństwa” pod żadnym pozorem nie może być wnoszona 
amunicja, a zwłaszcza załadowane magazynki, dotyczy to również amunicji 
ćwiczebnej, atrap nabojów oraz wystrzelonych łusek. Amunicja, załadowane 
magazynki itp. muszą być pozostawione poza „strefą bezpieczeństwa”,na przykład 
w torbie, w wyznaczonym miejscu w pobliżu strefy.
1.4 Poza „strefami bezpieczeństwa” można dowolnie manipulować amunicją i 
środkami do jej przenoszenia.
1.5 Zawodnik może manipulować jednocześnie bronią i amunicją jedynie na 
stanowisku strzeleckim,po odpowiedniej komendzie sędziego i pod jego 
bezpośrednim nadzorem.
1.6 Należy przestrzegać zasady trzymania palca „strzelającego” zawsze poza 
kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału.
1.7 Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy 
przestrzegać zasady utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za 
kierunek bezpieczny przyjmuje się stronę głównego kulochwytu osi strzeleckiej.
1.8 Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją 
zawodnika z całych zawodów. Dyskwalifikację powoduje też upuszczenie lub 
odłożenie załadowanej broni oraz wyjście przed linię ognia bez komendy sędziego.
1.9 Organizatorzy nakazują, podczas strzelania, używanie okularów ochronnych 
oraz ochronników słuchu.

2.1 Zawody odbywają się z podziałem na klasy sprzętowe o ile Organizator 
przewidział takie w poszczególnych konkurencjach.
2.2 Dozwolona jest broń zarejestrowana jako szkoleniowa, sportowa, 
kolekcjonerska, myśliwska, lub służbowa (dotyczy służb mundurowych).
2.3 W konkurencji pistolet dopuszcza się pistolet centralnego zapłonu, oraz 
wyłącznie oprzyrządowanie i akcesoria (w tym kabury) określone w przepisach.
2.3a. Ilość amunicji załadowana do magazynka pistoletowego 10 szt. Dowolna ilość
magazynków na torze.
2.4 W konkurencji karabin dopuszczone jest korzystanie z celowników optycznych z 
maksymalnym powiększeniem X4.
2.5 W konkurencji karabin w strzelaniu dynamicznym dopuszcza się wyłącznie broń 
centralnego zapłonu, samopowtarzalną tj. strzelającą ogniem pojedynczym (nie 
dotyczy służb mundurowych) oraz amunicją w zakresie 5,6mm do 12 mm.
2.5.a Ilość amunicji załadowana do magazynka karabinowego 15 szt. Dowolna ilość
magazynków na torze.
2.5 W konkurencji strzelba dopuszcza się dowolną strzelbę gładkolufową o kalibrze 
12ga, w tym również strzelby samopowtarzalne oraz amunicja śrutową, max. 28g.



2.7 W każdym momencie pobytu na strzelnicy Sędziowie mają prawo przeprowadzić
kontrolę broni zawodników. Broń nie spełniająca warunków niniejszego regulaminu 
bądź zagrażająca bezpieczeństwu użytkownika, powoduje dyskwalifikację 
zawodnika bez prawa zwrotu opłaty startowej.
2.8 Zawodnik musi używać przez całe zawody tej samej broni. Jeżeli broń ta uległa 
awarii, zawodnik może użyć innej, pod warunkiem jednak, że będzie spełniała 
wymogi danej klasy sprzętowej, w której dotychczas brał udział zawodnik. 
Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do RM.
2.9 Żaden zawodnik nie może mieć przy sobie lub używać dwóch typów broni, 
chyba że co innego wynika z opisu danego toru strzeleckiego.

3.1 Konkurencje statyczne i dynamiczne mogą odbywać się z pomiarem czasu.

4. Procedura strzelania w poszczególnych konkurencjach określona jest 
przywołanymi przepisami i jest wyjaśniana zawodnikom przed rozpoczęciem 
zawodów lub strzelaniem na osi

4.1 Podczas konkurencji strzeleckich obowiązują standardowe komendy wydawane 
przez Sędziego strzelań wydawane w języku polskim (angielskim) 4.2 W 
konkurencjach dynamicznych po komendzie „ŁADUJ” lub „PRZYGOTUJ SIĘ” (ang. 
„LOAD”lub „MAKE READY”) zawodnik (w zależności od toru) umieszcza w broni 
magazynek z amunicją ( i przeładowuje jeśli padła komenda „ŁADUJ”) oraz 
zabezpiecza broń w kaburze zgodnie z przepisami. Po potwierdzeniu sędziemu 
gotowości po sygnale dźwiękowym rozpoczyna ostrzeliwanie wszystkich celów na 
przygotowanym torze strzeleckim. Po zakończonym przebiegu,zawodnik wyjmuje z 
broni magazynek, rozładowuje broń zgodnie z poleceniami sędziego„ROZŁADUJ” 
(ang. „UNLOAD”) oraz po komendzie „POKAŻ KOMORĘ” (ang. „SHOW CLEAR”) 
wykonuje po komendzie „STRZAŁ KONTROLNY” (ang. „HAMMER DOWN”) tzw. 
suchy strzał w kierunku kulochwytu, zabezpiecza broń i umieszcza ją w kaburze lub 
pokrowcu.
4.4 Ilość celów oraz amunicji potrzebnej w trakcie zawodów, Organizator podaje w 
zawiadomieniu o zawodach oraz w opisie poszczególnych konkurencji, z 
zastrzeżeniem możliwości zmian w dniu zawodów pod wpływem innych czynników 
(np. pogoda, względy bezpieczeństwa).


