
R E G U L A M I N 

Konkurencji PARCOUR 

BIELSKO-BIAŁA – BRZESZCZE  12 lipca 2020 

1. Konkurencja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie  

Compak Sporting® w strzelaniach do rzutków o ile poniższy regulamin nie określa 

inaczej. 

2. Każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, 

oczu i głowy. 

3. Dozwolona jest każdego rodzaju broń śrutowa (w tym pump action) pod warunkiem, że 

kaliber jest nie większy niż 12 a lufa nie krótsza niż 66 cm. Łuski wyrzucane z broni nie 

mogą przeszkadzać innym zawodnikom grupy. Wolno ładować nie więcej niż 2 naboje. 

Wszelkie zmiany broni lub jej części (czoków, luf) są zabronione w trakcie trwania serii. 

4. Amunicja używana podczas zawodów nie może być większa niż 28 gram naważki i 

grubość śrutu nie większa niż 2,5 mm.  

5. Seria składa się z 25 rzutków strzelanych z 5 stanowisk  w  układzie 1 pojedynczy rzutek i 

2 dublety. 

6. W dublecie wyrzucenie drugiego rzutka następuje natychmiast po oddaniu strzału do 

pierwszego rzutka. W przypadku ręcznego operowania wyrzutnią (pilotem), drugi rzutek 

musi zostać wyrzucony najpóźniej 3 sekundy po strzale. W przeciwnym wypadku 

zawodnikowi przysługuje powtórka, przy czym wynik pierwszego strzału zostaje 

zanotowany z pierwszej próby. 

7. Zawody odbywają się na 5 polach strzeleckich. Przewiduje się min. 4 trajektorii lotu 

rzutków na każdym z pól. 

8. W skład grupy wchodzi najwyżej 6 strzelców. Strzelcy w grupie zajmują kolejne 

stanowiska wyposażone w ogranicznik kąta strzału (tzw. „bramki”) zgodnie z numerami 

startowymi. Wszystkie rzutki muszą być trafione z bronią przyłożoną do ramienia. 

Dopuszcza się strzelanie z pozycji złożonej. Strzelcy strzelają po kolei do każdego 

pojedynczego  rzutka  i  do dubletu w kolejności rozpiski.  Strzelec  ma  10 sekund  na 

podanie  komendy „daj”  po  skończeniu  strzelania  przez  strzelca  na poprzednim 

stanowisku.  

 

9. Podczas   zmiany   stanowisk   broń   musi   być „OTWARTA i ROZŁADOWANA”. 

 

10. Rzutek nieliczony (NO BIRD) Z powodu broni lub amunicji: 

W przypadku nie oddania strzału z powodu broni, amunicji lub w przypadku oddania  obu 

strzałów  w  tym  samym  czasie,  pierwszy  incydent  podczas danych zawodów prowadzi 

https://www.fitasc.com/upload/images/reglements/20191001_Rglts_CS_01012020_ENG.pdf


do ostrzeżenia, drugi już taki sam przypadek punktowany jest „0”. Poniższa tabela określa 

postępowanie dla pierwszego incydentu zawodnika. 

Problem Okoliczność Rozwiązanie 

Oba strzały oddane w tym 

samym czasie 

Pojedynczy rzutek 

Pierwszy rzutek dubletu „po 

strzale” 

Nieliczony (NO BIRD) 

Kolejna próba 

 

Pierwszy nabój nie wystrzelił Pojedynczy rzutek 

Pierwszy rzutek dubletu „po 

strzale” 

Nieliczony (NO BIRD) 

Kolejna próba (w przypadku 

dubletu – nowy dublet) 

 

Drugi nabój nie 

wystrzelił 

Pojedynczy rzutek 

Drugi rzutek dubletu „po 

strzale” 

Nieliczony (NO BIRD) 

Kolejna próba (w przypadku 

dubletu – nowy dublet) 

Dla pojedynczego rzutka - 

rzutek podany może być tylko 

strzelony drugim strzałem 

Dla dubletu - kolejny dublet 

podany i pierwszy rzutek 

zaliczony. Powtarzając należy 

oddać dwa strzały - liczony 

tylko drugi strzał do drugiego 

rzutka 

 

Z powodu rzutków 

Tabela poniżej dotyczy następujących przypadków: 

• Rzutek pęka przy opuszczaniu maszyny, 

• Rzutek jest wypuszczony z innej maszyny, 

• Rzutek jest innego koloru niż miał być wyrzucony z danej maszyny 

• Trajektoria rzutka jest według sędziego nieregularna, 

• Rzutek jest wypuszczony ponad 3 sekundy po komendzie „daj”, 

• Rzutek został wypuszczony mimo że strzelec nie zawołał komendy „daj”, 

• Sędzia uważa, że przeszkadzano strzelcowi, 

• Sędzia nie jest w stanie ocenić rzutka, 



• Rzutek został wypuszczony przez przypadek z tej samej maszyny podczas strzału 

pojedynczego lub dubletu. 

Problem Rozwiązanie 

Uszkodzenie pojedynczego rzutka Nieliczony (NO BIRD) – ponowna próba 

Przypadek, kiedy rzutek pęka po chybionym 

pierwszym strzale i przed drugim 

wystrzelonym 

Nieliczony (NO BIRD) – ponowna próba. 

Może być trafiony tylko drugim strzałem. 

Przypadek, gdy pierwszy rzutek (lub jego 

część) uszkadza drugi, zanim strzelec odda 

drugi strzał 

Nieliczony (NO BIRD) – ponowna próba 

(dublet). Pierwszy rzutek zaliczony 

Uszkodzenie drugiego rzutka w dublecie „po 

strzale” 

Nieliczony (NO BIRD) - ponowna próba 

(dublet). 

Pierwszy rzutek zaliczony 

13. Ocena strzelań – trafiony rzutek: 1 pkt. Zawodnik może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

14. Podczas zawodów obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa 

dotyczącymi broni i amunicji, wzorcowego regulaminu strzelnic oraz niniejszym 

regulaminem konkurencji. Zawodnicy obowiązani są zapoznać się z wyżej wymienionymi 

przepisami. 


