
 

 
 

Regulamin  
Turnieju strzeleckiego o Złote Gacie Prezesa KS Skaut. 

 
1.   Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji strzeleckich członków 
Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku - Białej oraz wyłonienie najlepszych zawodników. 

 
2.   Organizator: 

Klubu Strzelecki SKAUT. 
 
3.   Termin i miejsce: 

Zawody odbędą się na strzelnicy  Koła Łowieckiego „Ryś” w Jawiszowicach, ul. Łęcka 69 
o godzinie 11.30 w dniu 26.02.2023r. 

 
4.   Uczestnictwo: 

W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające licencję zawodniczą PZSS. 
 
5.   Warunki strzelania: 

Konkurencja pistolet dynamiczny według przepisów IPSC. 
 
6.   Klasyfikacja: 

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategoriach sprzętowych: 
 Production + Standard 
 PCC 

 
7.   Nagrody: 

1. miejsce - "Złote Gacie" 
1-3. miejsce – medale 
 

8.   Zgłoszenia: 
Zgłoszenie następuje poprzez dokonanie rejestracji na stronie www.ksskaut.pl poprzez 
formularz zgłoszeniowy.  



Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i zasad zawodów oraz regulaminu 
strzelnicy i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku/zdjęcia/nagrania wideo 
uzyskanego przez organizatora zawodów w czasie ich trwania w celach związanych 
z promocją sportu strzeleckiego za pomocą ogólnie dostępnych mediów: stron www, 
mediów społecznościowych, ogłoszeń, banerów bądź prasy. 
 
9. Kary  
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z zasadami 
określonymi strzelnicy oraz zasadami ogólnymi opublikowanymi w przepisach IPSC Pistolet 
oraz PCC. 
Za naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy lub godzących w dobre imię sportu 
strzeleckiego zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.  
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. 
 
10. Sprawy różne 
Konkurencja pistolet dynamiczny IPSC odbywa się zgodnie z przepisami IPSC Pistolet oraz 
PCC (w zależności od klasy sprzętowej zawodnika). 
W przepisach obu konkurencji zachodzą następujące zmiany w pkt.:  
2.1.2.1–organizator ze względów bezpieczeństwa może dowolnie zawęzić obowiązujące kąty 
bezpieczeństwa. 
9.11.1 – dopuszcza się użycie programu „PractiScore” do obsługi zawodów. 
 
W przypadku różnic wynikających z tłumaczenia przepisami nadrzędnymi są przepisy w 
języku angielskim. 
 
Kaucję za złożenie skargi do Komisji Arbitrażowej ustala się na 200 zł. 
 
 
W kwestiach spornych ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego. 

 

 


