REGULAMIN ZAWODÓW IPSC LEV I
1. CEL ZAWODÓW :
-Popularyzacja strzelectwa sportowego.
-Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
-Aktywizacja klubów strzeleckich z woj. pomorskiego i z województw sąsiednich.
-Wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
SKS „ARDEA”, Gdańsk, Matejki 6, www.sks-ardea.org

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :
Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowo –Myśliwskiej „CZAPLA” znajdującej
się w Lublewie Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 30.
W roku 2019 zawody odbędą się w 4 edycjach tj.: 16.02, 13.07, 14.09, 07.12.

4. PROGRAM ZAWODÓW :
Zawody odbywają się na 4 osiach min. 6 max 8 torów.
Ilość strzałów w zależności od torów od 120 -180.
Klasy zgodne z przepisami IPSC.
5. UCZESTNICTWO :
Osoby będące zarejestrowanymi zawodnikami IPSC zrzeszone w klubach,
sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sędziowie, którzy sędziują dane
zawody .
W zawodach mogą wziąć udział osoby nie będące zarejestrowanymi
zawodnikami IPSC, wystarczy spełnić wymogi sprzętowe oraz posiadać
rekomendację zawodnika IPSC zarejestrowanego na liście zawodników IPSC
Polska, obecnego na tych zawodach. Podczas zawodów, wszystkich obowiązują
przepisy IPSC.

6. KLASYFIKACJA :
INDYWIDUALNA
GRAND PRIX
– po wszystkich 4 edycjach, do ogólnego wyniku Grand Prix 2019
liczonych jest 3 najlepsze starty z całego roku

7. NAGRODY :
- Po edycji WIOSNA 2019 zostaną rozlosowane nagrody w postaci bonów
zakupowych wśród wszystkich zawodników startujących w tej edycji ( bony za
GRAND PRIX 2018 zostały rozlosowane w grudniu)
- po edycji LATO, JESIEŃ, ZIMA zostaną rozlosowane nagrody w postaci bonów
zakupowych wśród wszystkich zawodników startujących w danej edycji
- po edycji WIOSNA 2020 (GRAND PRIX 2019) Wśród wszystkich zawodników
Grand Prix zostaną rozlosowane bony zakupowe (dla osób, które w 2019 r.

wzięły udział w minimum 3 edycjach Grand Prix Lev1)
Grand Prix 2019
w każdej klasie (pod warunkiem że otworzą się klasy czyli wystartuje min, 5
osób w danej klasie oraz zawodnicy wystartuja w min. 3 edycjach) medale i
dyplomy od I do III miejsca (wręczenie medali i dyplomów na I edycji Grand Prix
2020 ).

8. ZGŁOSZENIA :
Rejestracja zawodników WYŁĄCZNIE ON-LINE przez stronę internetową
zawodów.
O uruchomieniu rejestracji organizator będzie informował na FB Ardei oraz na
stronie WWW klubu, do kilku dni przed uruchomieniem.
Odbiór metryczek
-Metryczki będą czekały na zawodników na osiach u sędziów.
Na osiach zawodnik powinien stawić się na 30 minut przed rozpoczęciem
konkurencji aby przejść guncheck.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA :
Zawodnik płaci startowe w wysokości 120zł tylko i wyłącznie na konto klubu
podane na stronie klubu, najpóźniej do 10 dni przed rozpoczęciem zawodów.Po
tym terminie następuje weryfikacja płatności, osoby które nie dokonają płatności
do tego czasu, zostaną usunięte z listy startujących zwalniając tym samym
miejsce dla osób z ew. listy rezerwowej.

10. SPRAWY RÓŻNE :
Protesty i reklamacje składane są w dniu zawodów do Range Mastera, do 30 min. po
ogłoszeniu wyników.
Wadium za protest na piśmie
–50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych w niniejszym regulaminie,
podejmują organizatorzy zawodów.
Wyniki ogłaszane są w biurze zawodów po wpisaniu wszystkich metryczek.
Komunikaty z zawodów publikowane będą na stronie
www.sks-ardea.org, stronie www zawodów i FaceBooku Ardei.

Zalecenia i zasady dotyczące bezpiecznego uczestnictwa w zawodach
• Wyciąganie broni. Na całej strzelnicy wolno poruszać się tylko z bronią rozładowaną w
kaburze lub schowaną w futerale (regulamin strzelnicy). Na osiach SKS Ardea, na których
odbywają się zawody, obowiązują przepisy IPSC, więc wyciąganie broni odbywać się może
wyłącznie w dwóch przypadkach:
• podczas przebiegu zawodnika (startu na torze)
• w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa (np. wyjmowanie z futerału i wkładanie do
kabury podczas przygotowania do zawodów, sprawdzanie broni, składu, itp.)
Każde inne wyjęcie broni z kabury skutkuje wykluczeniem z zawodów (dyskwalifikacją –
DQ).
• W strefach bezpieczeństwa nie wolno wyjmować, trzymać w rękach czy też wykładać
na blat amunicji oraz załadowanych magazynków. Magazynki z amunicją mogą
natomiast znajdować się w ładownicach. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje
wykluczeniem z zawodów (dyskwalifikacją – DQ). Wyjmowanie amunicji i ładowanie
magazynków jest możliwe w każdym innym miejscu strzelnicy poza strefą safety.
• Upadek broni. Gdy broń wypadnie zawodnikowi z kabury poza przebiegiem, w
jakimkolwiek miejscu na osiach SKS Ardea na których odbywają się zawody (np. w wyniku
zahaczenia o konstrukcje znajdujące się na strzelnicy czy w wyniku przemieszczania się,
itp.) – nie wolno podnosić broni zawodnikowi. Należy zawołać sędziego, który sprawdzi
broń i poinstruuje w jaki sposób schować ją do kabury.
• Zawodnicy uczestniczący w zawodach IPSC po raz pierwszy, drugi oraz trzeci, są
zobowiązani poinformować o tym sędziego przed rozpoczęciem przebiegu. W takim
przypadku, sędzia stosuje „taryfę ulgowa” w ocenie zachowania zawodnika, ale ma prawo
narzucić bezpieczny sposób strzelania.
• Na terenie strzelnicy obowiązkowe jest noszenie okularów ochronnych. Zakładajcie je
zaraz po przyjeździe na strzelnicę. Jest to szczególnie ważne, gdyż do osi Ardea dolatuje śrut
wystrzeliwany ze stanowiska z rzutkami oraz często podczas zawodów zdarzają się odpryski
po strzałach do „metali”: poperów i płytek.
• Podczas przebiegu, przemieszczając się na torze powinno się mieć broń zabezpieczoną i
palec poza kabłąkiem. Jest to szczególnie ważne na zawodach ze względu na przeszkody
istniejące podczas przemieszczania oraz szczególnie trudne wejścia/wyjścia w pozycje
strzeleckie. Z uwagi na bezpieczeństwo z tym związane, sędziowie będą zwracać szczególną
uwagę na zabezpieczanie broni i palec poza kabłąkiem podczas przemieszczenia.
Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje wykluczeniem z zawodów (dyskwalifikacją – DQ).
• Na zawodach dobrze jest mieć ochraniacze kolan. Warto też posiadać zwykłą kaburę (nie
wieszak IPSC), która nie przeszkadza w pozycjach leżących.
• Po przebiegu, podczas rozładowania broni, (rozładowania na komendę sędziego)
trzymajcie broń zawsze skierowaną w kulochwyt, nie kierujcie broni np. w ziemię, bo
stwarza to możliwość niebezpiecznego rykoszetu. Jeśli rozładowanie następuje przy
przesłonie, a przesłona posiada okienko – celuj przez okienko (w kierunku kulochwytu), bo
przypadkowy strzał może np. spowodować niebezpieczne odpryski pochodzące od
przesłony.
• W przypadku zakończenia przebiegu w pozycji leżącej, klęczącej czy na ruchomym lub
zakrytym elemencie toru (tunel), zanim się rozładujesz posłuchaj komend sędziego. Sędzia
powie Tobie jak to zrobić bezpiecznie („palec ze spustu”, „wstań”, „wyjdź z tunelu z lufą
skierowaną w kulochwyt”, itp.). Jest to szczególnie ważne, gdyż wtedy istnieje największe
prawdopodobieństwo strzału przypadkowego – zmęczony zawodnik, dużo adrenaliny,
niewygodna pozycja i chęć szybkiego zakończenia przebiegu ….

