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WYCI G

2.4 Strefy bezpiecze stwa  (SAFETY AREA)

 Organizator zawodów odpowiada za przygotowanie odpowiedniej ilo ci stref bezpiecze stwa na 

zawody. Strefy powinny by  dogodnie rozmieszczone i wyra nie oznakowane. Powinny mie

jednoznacznie wyznaczone granice i kierunek bezpieczny oraz powinny by  wyposa one w stolik. 

2.4.1 Zawodnikowi wolno w strefie bezpiecze stwa: 

 2.4.1.1   Wyjmowa  i wk ada  do pude ka oraz wk ada  do kabury nie na adowan  bro .

 2.4.1.2   wiczy  wyjmowanie i wk adanie do kabury nie na adowanej broni oraz wiczy  strzelanie na 

sucho z broni nie na adowanej. 

 2.4.1.3   wiczy  wk adanie i wyjmowanie (wymian ) pustego magazynka oraz prze adowywanie nie 

na adowanej broni. 

 2.4.1.4   Rozk ada , czy ci , naprawia , przegl da  itp. bro  i akcesoria. 

2.4.2 Pod adnym pozorem nie mog  by  wnoszone do strefy bezpiecze stwa ani dotykane naboje do broni. 

Dotyczy to tak e nabojów wiczebnych i atrap. 

Dyskwalifikacja - przepisy ogólne

10.2.1 Dyskwalifikacja z zawodów mo e by  na o ona na zawodnika, który narusza zasady bezpiecze stwa w 

obchodzeniu si  z broni  lub inne istotne zakazy podczas zawodów IPSC. Zawodnik zdyskwalifikowany 

podczas jednego toru strzeleckiego na zawodach nie mo e ju  bra  udzia u w adnej nast pnej cz ci

zawodów na adnym torze, niezale nie od wywieszonych harmonogramów.  

10.2.2  Kiedy zostaje na o ona dyskwalifikacja z zawodów, obowi zkiem s dziego jest upewni  si , e w 

metryczce zawodnika zosta y zanotowane przyczyny decyzji, dok adny czas i data, oraz powiadomi

niezw ocznie S dziego G ównego Zawodów lub Kierownika Zawodów. 

10.3 Dyskwalifikacja ze wzgl dów bezpiecze stwa

 Dyskwalifikacja z zawodów mo e by  na o ona za nast puj ce przewinienia: 

10.3.1 Strza  przypadkowy – wystrza  jest definiowany jako pocisk, który przeszed  przez luf  zawodnika i b dzie 

uznany za strza  przypadkowy, gdy b dzie to: 

10.3.1.1            Strza  oddany poza przestrzeni  ograniczon  kulochwytami lub gdy pocisk uderza w ziemi  na mniej ni  trzy 

metry przed zawodnikiem, lub strza  oddany w jakimkolwiek kierunku uznanym za niebezpieczny przez 

organizatora zawodów . W przypadku takiego strza u s dzia musi natychmiast zatrzyma  zawodnika 

(komenda „stop”).  

10.3.2 Niebezpieczne obchodzenie si  z broni  – wystrza  jest definiowany jako pocisk który przeszed  przez luf

broni zawodnika i mo e by  uznany jako niebezpieczne obchodzenie si  z broni , gdy nast pi w jednej z 

poni szych sytuacji: 

10.3.2.1           Ka dy wystrza  przed sygna em startowym lub podczas adowania, prze adowania i roz adowania broni, 

podczas zmiany magazynka oraz podczas manipulowania broni  w celu usuni cia zaci cia. 

10.3.2.2 Ka dy wystrza  podczas przemieszczania si , za wyj tkiem sytuacji ostrzeliwania celów. 

10.3.2.3            Powy sze sytuacje wymagaj  od s dziego natychmiastowego zatrzymania zawodnika. 

10.3.2.5 W przypadku wystrza u po komendzie „gun clear” s dzia wydaje komend  „unload and show clear” i 

sprawdza roz adowanie broni zawodnika. Je eli nie zasz y zdarzenia wymienione w punkcie 10.3.1.1 

dalszych dzia a  nie podejmuje si .

10.3.3 Branie broni do r ki, z wyj tkiem wyznaczonych stref bezpiecze stwa oraz pod nadzorem s dziego na torze 

strzeleckim, po odpowiedniej komendzie. 

10.3.4 Je li kiedykolwiek na torze strzeleckim, nawet w czasie upadku, zawodnik dopu ci, aby lufa broni by a

skierowana w ty , to znaczy wi cej ni  90o w dowolnym kierunku od linii rodkowej osi kulochwytu, a w 

przypadku braku kulochwytu skierowana w gór , niezale nie czy bro  by a za adowana, czy nie. 

10.3.5         Je eli kiedykolwiek na torze strzeleckim , równie  w czasie adowania lub roz adowywania      broni,  

zawodnik upu ci bro  lub spowoduje jej upadek, tak za adowanej, jak roz adowanej.  

10.3.7 Dopuszczenie, by wylot lufy za adowanej broni by  skierowany w kierunku cia a zawodnika („sweeping”).



10.3.8 10.3.8 Dopuszczenie, by wylot lufy za adowanej broni podczas wk adania lub wyjmowania broni z 

kabury by  skierowany do ty u poza okr g o promieniu 1 metra wytyczony dooko a stóp zawodnika. 

10.3.9 U ywanie wi cej ni  jednej jednostki broni w danej chwili czasu podczas zawodów. 

10.3.10 Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kab kiem spustowym podczas usuwania zaci cia broni, 

je eli bro  zosta a wyra nie opuszczona i nie jest skierowana do celu. 

10.3.11 Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kab kiem spustowym podczas adowania, prze adowania i 

roz adowania broni. 

10.3.12 Nie przestrzeganie wymogu trzymania palca poza kab kiem spustowym podczas przemieszczania si ,

zgodnie z punktem 8.5. 

10.3.13 W o enie do kabury za adowanej broni, w sytuacji jak ni ej: 

 10.3.13.1   Pistolet single-action nie zabezpieczony. 

 10.3.13.2   Pistolet double-action lub selective-action z kurkiem napi tym, nie zabezpieczony. 

 10.3.13.3   Rewolwer z kurkiem napi tym. 

10.3.14 Dotykanie w obr bie Strefy Bezpiecze stwa wszelkiej amunicji, równie wiczebnej i atrap nabojów. Ka dy 

funkcjonariusz na strzelnicy mo e upomnie  zawodnika w przypadku zaistnienia powy szego i 

poinformowa , e powtórne upomnienie b dzie skutkowa o dyskwalifikacj  na zawodach. O udzielonych 

upomnieniach funkcjonariusz musi niezw ocznie poinformowa  S dziego G ównego Zawodów lub 

Kierownika Zawodów. 

10.3.15 Posiadanie przy sobie za adowanej broni, w sytuacji innej ni  po komendzie s dziego na torze strzeleckim. 

Bro  mo e by adowana tylko na linii ognia i tylko po odpowiedniej komendzie s dziego prowadz cego 

dany tor.  

10.3.16 10.3.16 Podnoszenie upuszczonej poza torem strzeleckim broni. Upuszczenie nie za adowanej broni nie 

jest wykroczeniem. Zawodnik powinien zawezwa  s dziego lub innego funkcjonariusza strzelnicy, który 

b dzie asystowa  i udziela  ewentualnych wskazówek podczas bezpiecznego podnoszenia broni. 

10.4 Dyskwalifikacja za niesportowe zachowanie

10.4.1 Dyskwalifikacja z zawodów b dzie zastosowana w przypadku ci kich lub powtarzaj cych si  przypadków 

niesportowego zachowania si  zawodnika. W ka dym takim przypadku musi by  niezw ocznie 

powiadomiony S dzia G ówny Zawodów lub Kierownik Zawodów. 

10.4.2 Funkcjonariusze strzelnicy mog  wydawa  polecenia wszystkim osobom znajduj cym si  na strzelnicy. 

Zawodnik, który nie podporz dkuje si  ich poleceniom, lub zachowuje si  w sposób mog cy zaszkodzi

dobremu imieniu sportu strzeleckiego mo e zosta  zdyskwalifikowany z zawodów i wydalony ze strzelnicy. 

10.4.3 Powtarzaj ce si  naruszanie regulaminu strzelnicy, lub wynikaj cego z opisu regulaminu toru strzeleckiego, 

b dzie traktowane jako niesportowe zachowanie. 

10.4.4 Zawodnik, który celowo zdejmuje, albo powoduje utrat  w trakcie przebiegu, ochron s uchu lub wzroku, w 

celu uzyskania przewagi na torze, b dzie zdyskwalifikowany z zawodów za niesportowe zachowanie. 

10.5 Dyskwalifikacja za stosowanie rodków zakazanych

10.5.1 Wszyscy zawodnicy i funkcjonariusze musz  podczas zawodów IPSC znajdowa  si  w stanie pe nej

sprawno ci umys owej i fizycznej. 

10.5.2 IPSC stwierdza, e nadu ywanie wyrobów alkoholowych, medykamentów, a zw aszcza zabronionych 

rodków dopinguj cych, niezale nie od sposobu za ycia, jest szczególnie ci kim wykroczeniem. 

10.5.3 Ka da osoba obecna na zawodach IPSC, b d ca pod wp ywem rodków wymienionych powy ej zostanie 

natychmiast zdyskwalifikowana i wyrzucona z zawodów, mo e by  równie  usuni ta z IPSC i nie 

dopuszczana do innych zawodów organizowanych pod patronatem Federacji. 

10.5.4 IPSC rezerwuje sobie prawo do okre lenia listy substancji zabronionych i wprowadzenia testów 

wykrywaj cych te substancje w organizmie zawodnika. 


