
REGULAMIN ZAWODÓW   

W STRZELANIU DYNAMICZNYM WG ZASAD IPSC 

ORGANIZOWANYCH W STRZELNICY AGVO 

 

ORGANIZATOR 

 

Zawody organizowane są przez firmę AGVO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 561,  
02-844 Warszawa. 

Dane kontaktowe: 

 strona organizatora: www.agvo.pl 

 mail organizatora: biuro@agvo.pl 

 telefon kontaktowy:  (22) 499 63 58 

 

CEL ZAWODÓW 

 

Celem zawodów jest: 

 propagowanie strzelectwa sportowego  

 doskonalenie umiejętności strzeleckich 

 rywalizacja sportowa 

 integracja środowisk strzeleckich 

 

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 

Termin zawodów: 

01.12.2016r. (czwartek) 

 Rozpoczęcie zawodów:  18:00 

 Ostatnie zgłoszenia:  20:30 

 Zakończenie zawodów: 21:00 

Miejsce zawodów:  

Strzelnica AGVO 

Ul. Puławska 561 

02-844 Warszawa 

 

Rejestracja zawodników: 

 

 Rozpoczęcie rejestracji: 18:00 

 Zakończenie rejestracji:  20:30 

 

Podczas rejestracji  osoby bez własnej broni powinny posiadać ze sobą dokument tożsamości. 

W przypadku osób posiadających własną broń – niezbędne jest okazanie pozwolenia na broń.  

http://www.agvo.pl/
mailto:biuro@agvo.pl
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KONKURENCJE, KLASY SPRZĘTOWE, KATEGORIE ZAWODNICZE 

 

Poziom zawodów:  

 

 Level 1 (nie ma konieczności przynależności do Regionu IPSC) 
 

Konkurencje: 

 

 Uczestnicy rywalizować będą w jednej głównej konkurencji składającej się z 3 różnych 

torów.  

 

Opis konkurencji dostępny będzie w dniu zawodów –przed startem nastąpi pokaz jak wykonywać 

konkurencję na poszczególnych torach. 

 

Klasa sprzętowa:   

 

 STANDARD (pistolet  9x19  oraz  .40) 

 

Kategoria zawodnicza: 

 

 Mieszana : kobiety i mężczyźni 

 

Ilość strzałów: 

 

 49 strzałów  

 

CENNIK 

 

Cennik: 

 

 osoby korzystające z broni i amunicji klubowej: 

o cena startowa: 60 zł + koszt zużytej amunicji * 

 osoby posiadające własną broń i amunicję: 

o cena startowa: 60 zł 

 

*zgodnie z cennikiem amunicji znajdującym się  na stronie www.agvo.pl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agvo.pl/
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UCZESTNICTWO,KLASYFIKACJE ORAZ PUNKTACJA 

 

Uczestnictwo: 

 

 W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły wszystkie 3 etapy kursów 

dynamicznych w AGVO Sp. z o.o.  

 Do zawodów dopuszcza się  osoby, które w przeszłości reprezentowały IGLICĘ bądź AGVO w 

zawodach o podobnej specyfice. 

 W zawodach mogą wziąć udział również zawodnicy IPSC. 

 

Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów powinien zapoznać się z : 

 

 aktualnym regulaminem IPSC: http://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/ - PISTOLET IPSC 

 regulaminem i przepisami bezpieczeństwa strzelnicy AGVO  

(dostępny w biurze strzelnicy) 

 

Klasyfikacja: 

 

Prowadzona jest klasyfikacja  mieszana kobiet i mężczyzn  w klasie sprzętowej STANDARD. 

Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową. 

Konkurencję można powtarzać – liczy się najlepszy wynik! 

 

Ranking: 

 

 Ranking ogólny :  obejmujący sumę punktów uzyskanych z jednej konkurencji obejmującej  3 

tory strzeleckie. 

 

WYPOSAŻENIE STRZELCA 

 

Podczas zawodów uczestnicy powinni posiadać: 

 

 broń zgodną z klasą sprzętową standard (pistolet ) 

 amunicję (9 mm, .40) 

 pasek / pas przechodzący przez min. 3 szlufki 

 wygodny ubiór sportowy 

 kaburę na broń 

 ładownicę umożliwiającą przenoszenie min dwóch magazynków  

 2-3 magazynki do broni 

 ochronniki uszu  

 okulary ochronne 

 

Zawodnikom, którzy nie posiadają  sprzętu oraz własnej broni organizator zapewnia broń i amunicję 

oraz niezbędne wyposażenie. 

http://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc/
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NAGRODY 

 

Za zajęcie I, II, III miejsca w rankingu ogólnym zawodów przyznane zostaną puchary oraz dyplomy. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozwiązywane będą przez organizatora zawodów. 

Protesty należy zgłaszać w formie pisemnej do biura zawodów. Protesty rozpatrywane będą w dniu 

zawodów tuż po ich zakończeniu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści regulaminu w każdym z jego punktów. 


