
 

 

REGULAMIN IV ZAWODÓW STRZELECKICH KRAV MAGA „OKO PREZESA 2023” 

16.04.2023 

Zawody zostaną rozegrane w trzech konkurencjach: 

Konkurencje: 

Pistolet – celność / skupienie 25m 

Karabinek – celność / skupienie 50 m 

Pistolet – dynamiczny 5 m 

 

1. Konkurencja Pistolet wojskowy - Strzelanie na celność i skupienie 

 

Odległość: 25 m 

Postawa: stojąca / chwyt broni dowolny 

Cel: tarcza wojskowa wz. 23 p 

Ilość strzałów: 13 (3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych) 

Czas: 1 min na 3 strzały próbne, 3 min na 10 strzałów ocenianych 

Ocena: wygrywa zawodnik, który zmieści się w określonym czasie i 

uzyska największa ilość zsumowanych punktów z 10 strzałów 

ocenianych 

 

2. Konkurencja Karabinek Szturmowy 

Strzelanie na celność i skupienie 

 

Odległość: 50  m 

Postawa: leżąca z podpórką 

Cel: tarcza wojskowa wz. 23 p 

Ilość strzałów: 13 (3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych) 

Czas: 2 min na 3 strzały próbne, 4 min na 10 strzałów ocenianych 

Ocena: wygrywa zawodnik, który zmieści się w określonym czasie i 

uzyska największą ilość zsumowanych punktów z 10 strzałów 

ocenianych 

 

3. Konkurencja Pistolet – Dynamiczny 

 

Odległość: 5  m 

Postawa: stojąca / chwyt broni dowolny 

Cel: tarcza specjalna IDPA (strefa ALFA) 

Ilość strzałów: 10 szt. (5X5 z wymianą magazynka) 

Ocena: wszystkie 10 strzałów w strefie, wygrywa strzelec z najlepszym 

czasem, który zrobi to najszybciej 

 

 

W PRZYPADKU ZŁAMANIA / NARUSZENIA CHOĆBY JEDNEJ Z ZASAD 

BEZPIECZEŃSTWA „BLOS” UCZESTNIK KONKURENCJI PODLEGA 

NATYCHMIASTOWEJ DYSKWALIFIKACJI !!!! 

  



 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE 

Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich wziąć udział osoby niezrzeszone  

w SKMP. Broń i amunicję zabezpiecza organizator: Stowarzyszenie KRAV MAGA 

Polska (SKMP) i Military Training Team (MTT) – ZAWODOWIEC Włodzimierz Kopeć. 

Istnieje możliwość strzelania z własnej broni i własnej amunicji. Za zajęcie trzech 

pierwszych miejsc w każdej z konkurencji indywidualnych przewidziane są nagrody 

rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatorów zawodów oraz dyplomy 

okolicznościowe.  

Zgłoszenie do zawodów strzeleckich można dokonać na adres biura SKMP 

podany poniżej, lub bezpośrednio u organizatora w dniu zawodów:  

email:   biuro@kravmaga.org.pl  

 

OPŁATY / WPISOWE 

Wpisowe przy zgłoszeniu do turnieju strzeleckiego: 

30 zł od udziału w jednej konkurencji - członkowie SKMP 

(udział we wszystkich trzech konkurencjach to 90 zł dla członków SKMP)  

60 zł od udziału w jednej konkurencji - niezrzeszeni w SKMP 

(udział we wszystkich trzech konkurencjach to 180 zł – niezrzeszeni w SKMP) 

Za zdobycie czołowych miejsc w trzech konkurencjach przewidziane są 

atrakcyjne nagrody. 

MIEJSCE 

Strzelnica Zimny Dół, DW824 7, 24-120 (w okolicy Parchatki k/ Puław) 

godz. 10.00 – 15.00 

https://www.facebook.com/zimnydolstrzelnica/ 

https://www.facebook.com/zimnydolstrzelnica/

