
 

 

REGULAMIN 
Zawody „Bojowy Expert” 
Pistolet-Karabin-Strzelba 

 
-I- 

 

PB 10 (Pistolet Bojowy) – pistolet centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy celownicze 
tylko mechaniczne. Kompensatory nie są dozwolone. Brak strzałów próbnych. 10 strzałów ocenianych w 
jak najkrótszym czasie. Odległość – 15 m, do jednej tarczy TS- 9 Francuz, postawa – stojąc oburącz lub z 
wolnej ręki. 

 
Procedura strzelania: broń rozładowana, z zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu, leży na stoliku 
przed strzelcem na stanowisku razem z minimum dwoma załadowanymi magazynkami załadowanymi 
łącznie 10cioma nabojami– ilość naboi w magazynkach dowolna. Sygnał startowy: dźwięk timera. Na sygnał 
startowy – strzelec chwyta broń, podpina magazynek, zwalnia zamek i prowadzi ogień do tarczy. W czasie 
przebiegu konkurencji nie wcześniej niż po oddaniu pierwszego strzału i nie później niż po oddaniu 
dziesiątego strzału wymagana jest zmiana magazynka. Punkty obliczane są na podstawie faktora czyli 
ilorazu ilości zdobytych punktów przez czas przebiegu. Iloraz podawany z dokładnością do 4 miejsc po 
przecinku. Jeżeli w tarczy będzie więcej niż 10 przestrzelin, do wyniku będzie zliczane 10 najgorszych 
przestrzelin. W czasie przebiegu zawodnikowi nie wolno się schylać po żaden przedmiot oraz opuszczać 
stanowiska. 

 
Sz15 (Szalona piętnastka) – pistolet centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. Przyrządy celownicze 
tylko mechaniczne. 
Kompensatory nie są dozwolone. Brak strzałów próbnych. 
Jak największa ilość zliczonych przestrzelin w punktowanym obszarze tarczy ze strzałów oddanych w 

ciągu 15 sekund. Odległość – 15 m, do jednej tarczy TS- 9 Francuz, postawa – stojąc oburącz lub z wolnej 
ręki. 

 
Procedura strzelania: na stoliku na stanowisku przed strzelcem leżą: rozładowana broń z zamkiem 
zablokowanym w tylnym położeniu oraz dowolna ilość załadowanych magazynków (ilość naboi w 
magazynku nie może przekroczyc 15 szt). Strzelec na komendę sędziego podpina magazynek, zwalnia zamek 
i przyjmuje postawę „gotów” (broń pod kątem 45 ̊w kierunku kulochwytu) oczekując na 
sygnał startowy. Sygnał startowy: dźwięk timera. Sygnał końcowy: dźwięk timera. Po sygnale startowym 
strzelec oddaje jak największą ilość strzałów do tarczy. Jeśli potrzeba – dokonuje zmiany magazynków. 
Strzelanie kończy się na sygnał końcowy (lub komendę STOP). 
Wynik obliczany jest na podstawie sumy ilości przestrzelin mieszczących się w polu punktowanym tarczy. 
Za każdy strzał oddany po sygnale końcowym – od wyniku na tarczy odejmowana jest jedna punktowana 
przestrzelina. 
 
ŻW20 (żwawa dwudziestka) – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu w kal. Od 7,62 do 12 mm. 
Przyrządy celownicze tylko mechaniczne. Kompensatory nie są dozwolone. Na stanowisku można używać 
lunet obserwacyjnych. Brak strzałów próbnych. 



20 ocenianych strzałów oddanych w ciągu 60 sekund. Odległość – 25 m, do dwóch tarcz: Psp (olimpijka 
20/50) i NT23p (popiersie żołnierza), wiszących w konfiguracji pionowej (u góry Psp, na dole NT23p). Postawa 
– stojąc oburącz lub z wolnej ręki. 
Procedura strzelania: na stolikach na stanowiskach przed każdym ze strzelców leżą: rozładowana broń z 
zamkiem zablokowanym w tylnym położeniu oraz dowolna ilość załadowanych magazynków (ilość amunicji 
odpowiednia do oddania 20 strzałów). Strzelec na komendę sędziego podpina magazynek, zwalnia zamek i 
przyjmuje postawę „gotów” (broń pod kątem 45 ̊w kierunku kulochwytu) oczekując na sygnał startowy. 
Sygnał startowy: 
dźwięk timera. Sygnał końcowy: dźwięk timera. Po sygnale startowym strzelec rozpoczyna i prowadzi 
strzelanie tak aby na górnej i dolnej tarczy było po 10 przestrzelin. Jeśli potrzeba – dokonuje zmiany 
magazynków. Strzelanie kończy się na sygnał końcowy (lub komendę STOP). 
Wynik obliczany jest na podstawie sumy wartości przestrzelin z obu tarcz. W przypadku zdobycia 
jednakowej sumy punktów przez 2 lub więcej strzelców o rankingu decyduje lepszy wynik na górnej tarczy 
(Psp). Za każdy strzał oddany po sygnale końcowym – od wyniku odejmowana jest najlepsza przestrzelina z 
górnej tarczy. Jeżeli w danej tarczy będzie więcej niż 10 przestrzelin, do wyniku będzie zliczane 10 
najgorszych przestrzelin z tej tarczy. 
 

Karabin „wojskowy” centralnego zapłonu, 100 m 

Broń: dowolna broń centralnego zapłonu, 

Wyposażenie dodatkowe broni: Pas lub bipod (należy wybrać tylko jeden element wyposażenia do całej 

konkurencji. 

Przyrządy celownicze –dowolne, (mechaniczne, optyczne lub optoelektroniczne) 

15 strzałów ocenianych 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 150 

Tarcza: 1 sztuka NT23p (popiersie żołnierza) 

Odległość – 100 m 

Postawa: – stojąca, 5 strzałów- klęcząca, 5 strzałów – leżąca, 5 strzałów 

Dozwolone ładowanie magazynków: max 15 sztuk amunicji na magazynek 

Czas przygotowawczy: 1 minuta 

W czasie przygotowawczym zawodnik ładuje magazynki i podpina do broni. Komora nabojowa ma być 

pusta a zamek ma być w przednim położeniu. Broń jest trzymana obiema rękoma z kolbą na wysokości 

pasa, równolegle do ziemi z lufą skierowana w kierunku kulochwytu głównego. 

Czas konkurencji – 3 minuty 

Procedura strzelania: Po sygnale startowym należy ostrzelac swoją tarczę z 3 postaw – po 5 strzałów z 

każdej postawy, zaczynając z postawy stojącej, następnie klęczącej (minimum jedno kolano musi dotykać 

ziemi i nie może żaden pośladek dotykać ziemi) i na koniec z postawy leżącej. Po zakończeniu strzelania 

należy pozostać na stanowisku,  broń rozładować i przedstawić sędziemu do kontroli. 

Jeśli kilku zawodników bedzie miało ten sam wynik to o zwycięstwie decyduje większa liczba przestrzelin w 

centralnej dziesiątce.



Precision.22– karabin bocznego zapłonu 50 m 

Broń: dowolna broń bocznego zapłonu w kalibrze .22lr 

Klasy sprzętowe: Repetier lub Semiauto 

Wyposażenie dodatkowe broni: dowolne 

Ciężar broni: dowolny 

Przyrządy celownicze –dowolne, (mechaniczne, optyczne lub optoelektroniczne) 

Postawa strzelecka: Leżąca 

25 strzałów ocenianych 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 250 

Tarcza: 1 sztuka BR50 

Odległość – 50 m 

ilość strzałów próbnych dowolna do tarcz próbnych na arkuszu tarczowym „BR50” zawodnika, 

ilość strzałów ocenianych 25 do 25 tarcz ocenianych na arkuszu tarczowym „BR50” zawodnika, 

zawodnik oddaje każdy strzał do osobnej tarczy na arkuszu tarczowym „BR50”, 

czas przygotowawczy 3minuty, 

czas konkurencji 20 minut ( bez podziału na strzały próbne i oceniane) 

W czasie przygotowawczym zawodnik ładuje magazynki i podpina do broni. Komora nabojowa ma być 

pusta a zamek ma być w tylnym położeniu. Zawodnik przyjmuje postawę strzelecką leżącą I trzyma broń 

z lufą skierowana w kierunku kulochwytu głównego. 

Procedura strzelania: Po sygnale startowym należy ostrzelać swoją tarczę, po jednym strzale do każdej 

ocenianej tarczy. Ilość strzałów próbnych do tarcz próbnych jest dowolna. 

Po zakończeniu strzelania należy pozostać na stanowisku,  broń rozładować i przedstawić sędziemu do 

kontroli.W przypadku tarcz remisowych (identyczna suma punktówTotal)decyduje ilość dziesiątek 

wewnętrznych(10X), jeżeli dalej występuje remis, wtedy decyduje pierwsze nietrafienie dziesiątki 

wewnętrznej. Jeżeli w strefie tarcz punktowanych będzie więcej niż 25 przestrzelin, to zawodnikowi 

odejmuje się od całkowitego wyniku najlepsze przestrzeliny w ilosci równej liczbie przestrzelin ponad 

25. 

 

Strzelba dynamiczna –konkurencja jest rozgrywana zgodnie z regulaminem IPSC, 

Ilośc strzałów od 10 do 20 

klasy sprzętowe:Standard Manual, Standard, Open 
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Startowe, broń i amunicja 

- opłata startowa w jednej konkurencji wynosi 40 PLN , 

- członkowie KS ”EXPERT”, mający opłacone składki członkowskie, opłata 30 PLN za jedną 

Konkurencje, 

- broń i amunicja własna uczestników lub klubowa. 

 
-III- 

Nagrody 

Zawodnicy, którzy zdobyli najwyższe trzy lokaty w danej konkurencji zdobywają pamiątkowe medale. 

 
Zarząd KS Expert Jaworzno 


