
 
Załącznik nr 1                                          TOR 3GUN: 

 



 
   OPIS PRZEBIEGU: 
 
LICZBA I RODZAJ CELÓW: 
26 Tarcz IPSC, 5 No-shoot, 6 stalowych blach, 3 wiszące rzutki 
 
MINIMALNA ILOŚĆ STRZAŁÓW: 
- Karabin: minimum 28 
- Strzelba: minimum 9 
- Pistolet: minimum 24 
 
PRZYGOTOWANIE BRONI: 
- Strzelba w wyznaczonym miejscu, rozładowana z otwartą komorą. Amunicja ustawiona na 
stole lub w ładownicach na pasie (dopuszcza się ładownice na broni) 
- Karabin rozładowany, zabezpieczony w wyznaczonym miejscu. Amunicja załadowana do 
magazynków po 20 szt. w każdym (min. dwa magazynki) 
- Pistolet w kaburze rozładowany. Amunicja w magazynkach po 15 szt. (min. dwa magazynki) 
 
UWAGA: 
Zawodnik może załadować broń tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie sędziego. 
NA OŚ ZAWODNICY WCHODZĄ Z UPRZEDNIO ZAŁADOWANYMI MAGAZYNKAMI 
 
POZYCJA STARTOWA: 
Zawodnik stoi przy stanowisku startowym ST1 
 
STAN BRONI: 
- Pistolet załadowany, nieprzeładowany w kaburze 
- Karabin rozładowany, zabezpieczony w wyznaczonym miejscu 
- Strzelba rozładowana, komora otwarta 
 
SYGNAŁ STARTOWY: 
Sygnał dźwiękowy timera 
 
OPIS PRZEBIEGU TORU: 
Po sygnale timera zawodnik podnosi karabin ze stolika ST1, ładuje i ostrzeliwuje ze 
stanowiska P1 – tarcze 1,2 z lewej strony przesłony, tarcze 3,4,5 z okienka w przesłonie, 
tarcze 6,7 z prawej strony przesłony (do każdej tarczy należy oddać dwa strzały). Następnie 
zawodnik przemieszczając się po torze przed poprzeczką ostrzeliwuje tarcze 8,9,10 (do 
każdej tarczy należy oddać dwa strzały), zrzuca magazynek i zabezpiecza broń. Dalej 
zawodnik przemieszczając się do stanowiska P2 pokonuje ustawioną na torze poprzeczkę Z1 
(za strącenie poprzeczki dolicza się 20 sekund kary). Po dotarciu na stanowisko P2 zawodnik 
podpina magazynek, przyjmuje postawę leżącą i ostrzeliwuje tarcze 11,12,13,14 (do każdej 
tarczy należy oddać dwa strzały).  
Po zakończeniu zabezpiecza karabin i odkłada na urządzenie do odkładania broni ST2. 
Karabin wolno odłożyć tylko na urządzenie do odkładania broni, zabezpieczony. 
Następnie zawodnik ładuje strzelbę w ruchu i przemieszcza się na stanowisko P3 z którego 
ostrzeliwuje trzy wiszące rzutki, następnie ze stanowiska P4 obstrzeliwuje blachy w 
kolejności A, A’, B, B’, C, C’ i odkłada zabezpieczoną strzelbę. Strzelbę można odłożyć tylko 



na urządzenie do odkładania broni ST3, zabezpieczoną. 
Podążając dalej po torze, zawodnik pokonuje ustawioną na torze poprzeczkę Z2 (za strącenie 
poprzeczki dolicza się 20 sekund kary). Po dotarciu na stanowisko P2 zawodnik dobywa 
pistolet z kabury, przeładowuje i ostrzeliwuje tarcze: K1, K2 z lewej strony przesłony, K3, K4, 
K5, K6, K7, K8, K9, K10 z okienka w przesłonie, K11, K12 z prawej strony przesłony. Wymiana 
magazynków w trakcie ostrzeliwania celów. Zawodnik kończąc przebieg rozładowuje, 
przedstawia do kontroli i chowa broń do kabury 
 
KĄTY BEZPIECZEŃSTWA: 
Maksymalny kąt odchylenia lufy w kierunku lewo, prawo wynosi 90 stopni mierzony od 
przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu); 
Kąt pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.  
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 – 3GUN regulamin 
 
1. UCZESTNICTWO W ZAWODACH 
- w zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające licencje PZSS 
- funkcjonariusze służb mundurowych 
- inne osoby dopuszczone przez organizatorów zawodów 
2. Zasady bezpieczeństwa określa regulamin strzelnicy. 
2.1 W strefie bezpieczeństwa nie można posługiwać się amunicją ani załadowaną bronią. 
Zakaz ten dotyczy także załadowanych magazynków oraz atrap amunicji. 
2.2 Każdy zawodnik zobowiązany jest do przeczytania i zrozumienia zasad tego regulaminu, 
a poprzez przystąpienie do zawodów zobowiązuje się on do ich przestrzegania. 
2.3 Na zawodach obowiązuje zasada: 
Broń musi pozostawać rozładowana podczas całych zawodów z wyjątkiem bezpośredniego 
nadzoru obsługi sędziowskiej zawodów. 
2.4 Przenoszenie karabinów, strzelb oraz pistoletów 
2.4.1 Jeżeli karabiny i strzelby nie są przenoszone w pudełkach lub pokrowcach, to ich lufy 
muszą być skierowane w dół lub w górę. Dopuszczalne jest stosowanie wózków. 
2.4.2 W trakcie przenoszenia karabiny i strzelby muszą mieć otwarte zamki; odczepione 
magazynki; puste stałe magazynki. Zaleca się stosowanie flag bezpieczeństwa. Zamki 
karabinów lub strzelb mogą być zamknięte tylko w przypadku używania flag bezpieczeństwa. 
2.4.3 Pistolety muszą być przenoszone w pudełkach lub pokrowcach albo w kaburach. 
3. Konkurencja 3 GUN odbywa się bez podziału na klasy sprzętowe. 
4. Dopuszczalny kaliber broni. 
- Pistolet centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm, przyrządy mechaniczne otwarte 
- Karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm, przyrządy mechaniczne lub optyczne z 
maksymalnym powiększeniem x4 
- strzelba gładkolufowa w kalibrze wagomiarowym 12/76 typu PUMP ACTION, przyrządy 
mechaniczne, zabrania się używania strzelb samopowtarzalnych. 
4.2 Ładowanie magazynków 
Według opisów torów 
 
5. ODKŁADANIE BRONI 
5.1 Podczas przebiegu na torze od zawodnika może być wymagane odłożenie jednego 
rodzaju broni w celu wykorzystania innego rodzaju. Podczas przebiegu zawodnik 
może mieć w rękach tylko jedną broń – naruszenie tej zasady będzie skutkowało 
dyskwalifikacją. 
5.2 Wyznaczone urządzenia lub miejsca do odkładania broni muszą być tak zaprojektowane, 
aby można w nich bezpiecznie odłożyć broń. 
5.3 Odkładanie broni załadowanej: 
5.3.1. Pistolety z zewnętrznymi bezpiecznikami muszą je mieć włączone, niezależnie od 
bezpieczników wewnętrznych. 
5.3.2. Pistolety bez zewnętrznych bezpieczników muszą mieć w pełni funkcjonalne 
bezpieczniki wewnętrzne. 
5.3.3. Jeżeli pistolet nie jest wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, a posiada 
urządzenie zwalniające kurek (dekoker), musi ono być użyte. 
5.3.4. Broń długa musi mieć włączone bezpieczniki zewnętrzne. 
5.4. Odkładanie broni rozładowanej: 



5.4.1. Komora nabojowa broni musi być pusta; naboje nie mogą się znajdować na podajniku, 
a magazynek musi być pusty lub odłączony. 
5.4.2. Zużyty nabój (łuska) może być w komorze nabojowej pod warunkiem, że zamek 
znajduje się w tylnym położeniu, a magazynek jest pusty lub odłączony. 
6. KOMENDY I PROCEDURY NA TORZE 
6.1. Przebieg toru rozpoczyna się od komendy 
“Przygotuj się” – niezależnie od ilości broni wykorzystywanej na torze - i kończy po 
komendzie “oś wolna” 
6.1.1 RO bezpośrednio nadzoruje wszystkie czynności zawodnika związane z ładowaniem 
i przygotowaniem każdego rodzaju broni i odkładaniem jej do miejsc lub urządzeń 
startowych. 
6.2. Po przygotowaniu, załadowaniu i odłożeniu każdego rodzaju broni, zawodnik pod 
bezpośrednim nadzorem RO przyjmuje pozycję startową. Wówczas RO wydaje komendę 
“jeżeli jesteś gotów” – poprzedzającą komendę “uwaga” i włączenie timer’a. 
6.3 Brak negatywnej odpowiedzi zawodnika po wydaniu komendy “Jesteś gotów?” 
oznacza, że zawodnik w pełni zrozumiał wymagania toru i jest gotowy do jego rozpoczęcia. 
Jeżeli zawodnik nie jest gotowy, powinien oświadczyć 
“NIE” lub “Niegotowy”. 
Celowym jest, aby zawodnik przyjął pozycję startową, gdy jest gotowy do rozpoczęcia 
przebiegu, aby wskazać tym samym RO swoją gotowość. 
6.4 “Stop”: 
Każdy RO przydzielony do obsługi toru może wydać komendę “Stop” podczas 
przebiegu. W takim przypadku zawodnik musi natychmiast zaprzestać strzelania, zatrzymać 
się i czekać na dalsze instrukcje RO. 
6.4.1 W przypadku przerwania przebiegu przez RO z powodu podejrzenia używania przez 
zawodnika niebezpiecznej broni lub amunicji (np. w przypadku utknięcia pocisku w 
lufie), podejmie on wszelkie możliwe kroki, które uzna za stosowane, aby zlikwidować 
niebezpieczną sytuację. RO sprawdzi wówczas broń lub amunicję i: 
6.4.1.1.jeżeli potwierdzi występowanie problemu, to zawodnik nie będzie mógł powtórzyć 
przebiegu, a jednocześnie będzie zobowiązany do usunięcia problemu. Na metryczce 
zawodnika zostanie zapisany czas zawodnika, a tor będzie punktowany jako ostrzelany ze 
wszystkimi procedurami i karami. 
6.4.1.2.jeżeli nie potwierdzi występowania problemu, to zawodnik będzie upoważniony do 
powtórzenia przebiegu. 
6.4.2 Zawodnik może powtórzyć strzelanie wyłącznie w przypadku, gdy zostało ono 
przerwane z winy obsługi, innego zawodnika lub awarii strzelnicy. 
6.5 “Jeżeli skończyłeś, rozładuj i przedstaw do sprawdzenia” 
Jeżeli zawodnik zakończył strzelanie, musi opuścić swoją broń – z lufą skierowaną w stronę 
głównego kulochwytu, z pustym magazynkiem rurowym, odłączonym magazynkiem, pustą 
komorą nabojową i zamkiem w tylnym położeniu, do sprawdzenia przez RO. RO będzie 
towarzyszył i instruował zawodnika podczas rozładowywania broni. 
6.5.1. Pistolety: 
po wykonaniu powyższych czynności należy zwolnić zamek i nacisnąć spust bez dotykania 
kurka lub urządzenia zwalniającego (dekokera). 
6.5.2. Karabiny: 
po wykonaniu powyższych czynności zamek musi znajdować się w tylnym położeniu lub do 
komory nabojowej należy włożyć flagę bezpieczeństwa. 
6.5.3. Strzelby: 



po wykonaniu powyższych czynności zamek musi znajdować się w tylnym położeniu lub do 
komory nabojowej należy włożyć flagę bezpieczeństwa. 
6.5.4. W trakcie opuszczania toru broń długa musi być przenoszona z lufą skierowaną w 
dół lub w górę. 
6.6 “Oś jest wolna” 
Ta komenda powinna zostać wydana po rozładowaniu i sprawdzeniu wszystkich broni 
zawodnika. Komenda ta kończy przebieg. Po jej wydaniu obsługa zawodów i inni zawodnicy 
mogą udać się na tor w celu liczenia punktów, zaklejania, ustawiania sprzętu oraz malowania 
celów. 
6.7 Zasady dotyczące pozycji leżącej: 
Jeżeli w trakcie przebiegu zawodnik przyjmie pozycje leżącą (na skutek własnego wyboru lub 
wymagań toru), to jego broń krótka musi mieć pustą komorę nabojową. 
Naruszenie tej zasady będzie skutkowało dyskwalifikacją. 
7. PUNKTACJA 
7.1. Punktacja opiera się na zasadzie Time Plus. 
Oznacza to, że wynik składa się z czasu uzyskanego na torze oraz dodanych do niego kar 
(wyrażonych w sekundach). 
7.2 Każdą z tarcz ostrzeliwuje się minimum dwa razy 
7.3 Kary: 
- ostrzelanie pola C tarczy IPSC +1 s. 
- ostrzelanie pola D tarczy IPSC + 3s. 
- nietrafienie w cel (MISS) + 6 s. 
- trafienie zakładnika (NS) +8 s. 
-nieostrzelanie tarczy (pominiecie tarczy) +20 s. 
OSTRZELANIE oznacza znajdowanie się w pozycji, w której lufa skierowana jest w kierunku 
konkretnego celu. Strzelanie w ogólnym kierunku, przez przeszkody lub przez przesłony lub 
ściany jest zabronione I nie jest uznawane za ostrzelanie. 
Kara Proceduralna (KP) +3 s. 
Nakładana jest w przypadku naruszania przez zawodnika opisu toru lub zasad 
współzawodnictwa. Tylko 1 (jedna) kara proceduralna nakładana jest za każde przewinienie 
danego typu w trakcie danego przebiegu. Jeżeli zawodnik dopuścił się więcej niż jednego 
typu przewinienia podczas danego przebiegu otrzymuje po jednej karze proceduralnej za 
każdy typ przewinienia. 
7.4 Karę Proceduralną 3 sekund nakłada się przede wszystkim w sytuacji, gdy (lista otwarta): 
* zawodnik nie dokonał wymiany magazynka, a taka była przewidziana jest przez opis toru; 
* zawodnik strzela z pozycji nieruchomej, a opis toru wymaga strzelania w ruchu wymierzana 
jest jedna kara niezależnie od liczby oddanych strzałów; 
* zawodnik dokonał falstartu pomiędzy komendą „Uwaga” („Standby ”), a sygnałem 
startowym; 
* zawodnik składa się na sucho (lub z użyciem niezaładowanej broni) do celów na torze 
strzeleckim; 
* zawodnik nie przestrzega opisu toru; 
7.5 Duża Kara Proceduralna (DKP) 20 s 
Jest nakładana za każdą próbę obchodzenia lub lekceważenia opisu zadania strzeleckiego 
poprzez użycie nieprawidłowych urządzeń, wyposażania czy technik. Nakłada się ją także za 
niesportowe I niedozwolone zachowanie lub użycie niedozwolonego wyposażenia, które jest 
niezgodne z duchem konkurencji. RM może ją nałożyć, jeżeli dojdzie do przekonania, że w 
konkretnym przypadku nie zachodzi konieczność dyskwalifikacji za w/w zachowania. 



Dużą Karę Proceduralną 20 sekund nakłada się przede wszystkim (lista otwarta) za: 
* celowe popełnienie błędu proceduralnego (otrzymanie kary proceduralnej), mimo którego, 
wynik (czas) zawodnika będzie lepszy, niż jeśli trzymałby się on zasad wynikających z opisu 
toru; 
* niedokonanie wymiany magazynka (doładowania broni), mimo braku jednej przestrzeliny 
na tarczy lub nie przewrócenia celu metalowego, w celu uzyskania lepszego wyniku (czasu) 
od tego, jaki zawodnik uzyskałby dokonując wymiany i ostrzeliwując prawidłowo tarczę lub 
cel metalowy. 
8 Jeśli zawodnik w sposób karygodny narusza postanowienia niniejszego regulaminu (w tym 
niesportowe zachowanie), bezpieczeństwa swojego lub innych uczestników zawodów, 
decyzją sędziów zostaje zdyskwalifikowany i pozbawiony prawa udziału w innych 
konkurencjach bez prawa do zwrotu wpisowego. 
8.1 Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi również w wypadku rezygnacji z udziału w 
zawodach lub ich części. 
 


