
 
 

 
 

INFORMACJE SHOOTING CHALLENGE 2020 
 
 

SHOOTING CHALLENGE trójbój strzelecki z karabinów centralnego zapłonu na          
dystansach 100, 200 i 300 m. na Strzelnicy SPECTRUM. 

     Rejestracja uczestników 4 rundy do dnia 30 września 2020 pod adresem: 

https://forms.gle/nRon7skcYbaVQ3t86 

     PRZEBIEG ZAWODÓW: 

- 4 października - uczestnicy przybywają do godz. 8:30 i strzelają wszystkie            
dystanse w trzech podejściach. Czas strzelania zmiany 10 min. 

     Zawody rozegrane będą w klasach sprzętowych: 

• standard (muszka, szczerbinka) 

• open (przezierniki, dioptery) 

• optyka 

• tactical (karabiny semi auto z kolimatorami lub celownikami optoelektronicznymi o           
powiększeniu max 4, dopuszczone są również powiększalniki do max 4x) 

Ilość strzałów na poszczególnym dystansie – 13 z czego 10 najlepszych jest             
ocenianych. Zawodnik może używać lunety obserwacyjnej w trakcie strzelania, nie          
dozwolone jest korzystanie z pomocy spottera. 

Wielkość tarcz oraz postawa strzelecka: w regulaminie na stronie          
http://www.ksk-spectrum.pl/ 

Wyniki oceniane są wg największego kalibru z jakim startują zawodnicy w danej             
klasie sprzętowej w określonej rundzie. 

      Liczba miejsc startowych w rundzie – 75, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

      Koszty: 

• wpisowe 130 zł w którym zawarty jest catering, 

• dodatkowe 50 zł w przypadku, gdy zawodnik chce wystartować w dwóch klasach             
sprzętowych (zawodnik może startować maksymalnie w dwóch klasach        
sprzętowych). 

Zwycięzcą SHOOTING CHALLENGE 2020 będzie ten strzelec, który uzyska          
najlepszy wynik punktowy w łącznej klasyfikacji wszystkich rund. Zwycięzcy         

http://www.ksk-spectrum.pl/?fbclid=IwAR1k8ol7icP5UtilHBpZlcYfY5jHh9NCisl3OgnM7AhBv0w5cmqIdgrc37M
http://www.ksk-spectrum.pl/?fbclid=IwAR1k8ol7icP5UtilHBpZlcYfY5jHh9NCisl3OgnM7AhBv0w5cmqIdgrc37M


poszczególnych rund otrzymują medale, zwycięzcy w klasyfikacji generalnej puchary         
i trofea. 
 
      Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 2 dni, należy dokonać opłaty startowej na: 
KSK SPECTRUM 
nr konta 38 1240 3578 1111 0010 7775 3211. 
W tytule przelewu proszę wpisać: (nazwisko i imię zawodnika) – SCH R4/2020. 
 
Regulamin zawodów na stronie http://www.ksk-spectrum.pl/ 
 
UWAGA !!! Zmiany w regulaminie na rok 2020. 
 
5. Przebieg zawodów 
 
5.1. Do przeprowadzenia konkurencji w danej klasie sprzętowej musi być          
zgłoszonych min. 3 zawodników.  
5.2. Na poszczególnym dystansie zawodnicy oddają 13 strzałów z czego 10           
najlepszych jest ocenianych. Na stanowisko strzelec zabiera tylko tyle amunicji,          
aby odbyć konkurencje. Dodatkowa amunicja będzie skutkowała       
dyskwalifikacją. 
5.3. Czas strzelania zmiany – 10 min.  
5.4. Postawa strzelecka: 
5.4.1. Dla klas standard, open, optyka - leżąca z podpórką.  
Podpórkę stanowi przedmiot na którym oparta jest broń na szerokości do 5 cm.             
Dozwolone jest stosowanie podpory pod kolbą w postaci monopodu,         
standardowego woreczka strzeleckiego, własnej dłoni (dozwolone jest       
stosowanie rękawicy). 
5.4.2. Dla klasy tactical leżąca z podpórką.  
Podpórkę stanowi dowolny, jeden przedmiot na którym oparta jest broń.          
Niedozwolone jest stosowanie jakiejkolwiek podpory pod kolbą. Monopody        
muszą być zdemontowane lub złożone i zabezpieczone przez sędziego.         
Dopuszczone jest użycie pasa nośnego odpowiadającego wymogom wojskowym.        
Pasy, rękawice oraz kurtki sportowe są zabronione. 
Zwycięzcą SHOOTING CHALLENGE 2020 będzie ten strzelec, który uzyska         
najlepszy wynik punktowy w łącznej klasyfikacji wszystkich rund. 
 
KONTAKT:  
Bogdan Walczak 
tel.: +48 531 281 340 
e-mail: klub@ksk-spectrum.pl 
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