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Imię i nazwisko Data........................

............................................................

Strzelanie wg reguł I.P.S.C. część teoretyczna

Test egzaminacyjny

1.Jakie są trzy elementy strzelania praktycznego?

1..............................................................................

2.............................................................................

3.............................................................................

2.Po przyjęciu przez zawodnika postawy „relax” wylot lufy broni znajdującej się w kaburze musi być
skierowany w dół i może wskazywać maksymalną odległość od jego stóp?

(     )2m          (     )1.5m          (     )1m          (     )0.5m

3.Czy po wsunięciu broni do kabury spust musi być osłonięty?
(     )tak          (     )nie

Czy są jakieś wyjątki? Jeżeli tak to proszę je podać.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

4.Czy zawodnik może używać zapasowych magazynków lub ładowników noszonych w kieszeni?

(     )tak          (     )nie

5.Czy zawodnik może kwestionować liczbę punktów uzyskanych na poszczególnych tarczach?
(     )tak           (     )nie

Jeżeli tak to jakiemu organowi może przedłożyć swoje zastrzeżenia?

..............................................................................................................................................................

6.Jeżeli zawodnik przekroczy linię ognia bez wystrzelenia ani razu, czy nakłada się na niego jakąś karę?
( )tak           (     )nie

7.Ile czasu ma zawodnik na złożenie pisemnego protestu?
(     )2godz.             (     )do czasu wywieszenia wyników                (     )30min           (     )1godz.

8.Ile punktów dają wywrócone cele metalowe?
( )10           (     )2           (     )15           (     )5

9.Jaki jest najmniejszy kaliber broni dopuszczonej do strzelań wg reguł I.P.S.C.?

.......................................

10.Czy zawodnik może podnieść upuszczony magazynek lub ładownik?
(     )tak           (     )nie

11.Jeżeli obwód przestrzeliny na tarczy dotyka linii wyższej punktacji, zawodnik powinien otrzymać tę
punktację?

(     )tak           (     )nie



2

12.Wartośći punktowe na tarczy I.P.S.C. dla kalibru minor to:
( )5-3-1           (     )5-3-3            (     )5-4-3

dla kalibru major to:
(     )5-5-4           (     )5-4-2           (     )5-4-3

13.Pocisk uderzający w ziemie w odległości mniej niż...................m  od zawodnika zostanie uznany za strzał
przypadkowy i spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

14.Strefy trafień na tarczy papierowej I.P.S.C. nie mogą być widoczne z odległości :
(     )9m          (     )15           (     )7m           (     )10m

15.Palec „strzelający” powinien pozostawać cały czas poza osłoną spustu w czasie przemieszczania się
zawodnika oraz wymiany magazynka.

(     )tak           (     )nie

16.Poważne wykroczenie przeciwko zasadom sportowego zachowania może spowodować dyskwalifikację z
zawodów.

(     )tak         ( )nie

17.Wszelkie wystrzały podczas ładowania, rozładowania, naprawiania broni powodują:
(     )dyskwalifikację z danego etapu           (     )dyskwalifikację z zawodów          (     )karę punktową

18.W czasie etapu strzelania zawodnik zaczyna poprawiać podłoże przed  przyjęciem postawy leżącej. Czy jest
to dozwolone?

(     )tak           (     )nie

19.Czy zawodnik może uzyskać ujemny wynik końcowy etapu strzelania?
(     )tak          (     )nie

20.Czy zawodnik może ćwiczyć wydobywanie broni z kabury w głównej strefie bezpieczeństwa?
(     )tak           (     )nie

21.W czasie obliczania punktów zawodnik może zbliżyć się do tarczy nie bliżej niż na :
(     )2m          (     )1m            (     )na odległość ramienia       (     )nie ważne jak blisko dopóki nie dotyka tarczy

22.Broń zawodnika zacina się. Czy może on powtarzać dany etap z uwagi na awarię broni?
(     )tak           (    )nie

23.Czy w kategorii standard można używać przedłużonych magazynków?
(     )nie (     )tak, lecz tylko do długości 170mm           (     )tak, ale włożone do chwytu pistoletu muszą

mieścić się w pudełku ,którym dysponuje sędzia.

24.W jakim terminie posiadacz broni winien zawiadomić zmianie miejsca zamieszkania, organ Policji który
wydał pozwolenie na broń ?

(     )14 dni (     )natychmiast (      )nie ma takiego obowiązku

25.Kogo Powinien zawiadomić posiadacz broni o jej utracie?

(     )służby celne (     ) najbliższą jednostkę policji (     )UOP

26.W jakim terminie należy zawiadomić o utracie broni?

(     )natychmiast (      )2 dni (     )24godz.

27.Czy można w Polsce przesyłać broń pocztą?
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(     )tak (      )nie (     )tak pocztą specjalną

28.Czy można wywozić broń za granicę?
(     )nie (     )tak-za zezwoleniem................................................(podać

czyim).....................

29.Na jaką broń palną nie jest wymagane zezwolenie?

(     )strzelającą pociskami gumowymi (      )wyprodukowaną przed 1885 rokiem

30.Czy posiadaną broń można odstępować do czasowego użytku innym osobom.?

(     )nie (     )tak pod warunkiem...........................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

32.Co to jest OBRONA KONIECZNA ?.....................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

sprawdził

......................... zaliczono   ( )tak              (     )nie


