
FAQ 3-GUN NATION CLUB SERIES 

VORTEX  3 Gun Cup

Czy muszę być zarejestrowanym zawodnikiem 3Gun Nation, aby wziąć udział w zawo-

dach organizowanych w dniu 11.08.2013r. w Parzęczewie?

Nie, od uczestników zawodów nie będziemy wymagać członkostwa w 3GN. Sugerujemy jed-

nak zarejestrowanie się w systemie 3GN. Kosztuje to jedyne 25$ rocznie. Tylko osoby zareje-

strowane w w/w systemie uzyskają klasyfikację, a ich wyniki zostaną wprowadzone do syste-

mu 3GN.

W jaki sposób mogę się zarejestrować do systemu 3Gun Nation Club Series?

Na stronie  www.3gunnation.com wejdź  na  zakładkę  Memberships.  Po  zalogowaniu  się, 

w prawym górnym rogu znajdziesz zakładkę REGISTER TO COMPETE. Zaznacz Club Se-

ries oraz pozostałe wymagane pola i za pomocą karty kredytowej opłać składkę członkowską 

w kwocie 25$. 

Co uzyskam dzięki rejestracji w systemie 3GN?

Każdy zawodnik zarejestrowany w systemie 3GN będzie mógł porównać się z najlepszymi 

zawodnikami 3-broniowymi na Świecie oraz uzyskać jedną z klasyfikacji (Expert, Pro, Semi-

Pro, High Marksman, Marksman, Amateur), którą będzie mógł podnosić podczas kolejnych 

imprez. Świetna zabawa zostanie więc połączona z możliwością uzyskania klasy zawodniczej 

3GN i wystartowania w zawodach kwalifikacyjnych do 3Gun Nation Pro-Series. Ponadto, 

National  3  Gun  Association  obiecało  umożliwić  każdemu  zawodnikowi  udział  w  loterii, 

w której można wylosować strzelbę Remington Versa Max, zespół spustowy HiperTrigger do 

AR-15 oraz dolną część szkieletu AR-15 BPM. Dla najlepszych zawodników w całej serii ze 

wszystkich klubów Palmeto State Armory przygotowało nagrody w postaci  karabinu PSA 

PA-15 3G 20".  

Gdzie można znaleźć tory klasyfikacyjne?

Tory Klasyfikacyjne znajdują się pod adresem http://memberships.3gunnation.com/Stages.

Utworzenie konta użytkownika i zalogowanie się nie wymaga dokonania opłaty.

W jaki sposób mogę zostać sklasyfikowany?

http://memberships.3gunnation.com/Stages
http://www.3gunnation.com/


W celu sklasyfikowania wystarczy strzelić jeden Tor Klasyfikacyjny.  Klasyfikacja zostanie 

nadana po skończeniu tylko jednych zawodów. Od tego momentu, gdy kolejne wyniki będą 

wprowadzane do systemu, Twoja klasyfikacja będzie zmieniała się na wyższą.

Czy muszę strzelać tylko w jednym klubie?

Nie, zawodnicy 3GN są mile widziani i zachęcani do uczestniczenia i strzelania w różnych 

klubach związanych z N3GA (National 3 Gun Association). Wystarczy, że w trakcie rejestra-

cji podasz swój numer członkowski, a Twoje wyniki zostaną wprowadzone do systemu. Kom-

pletna lista klubów związanych z N3GA znajduje się na stronach internetowych N3GA.

Czy muszę strzelać zawsze w tej samej klasie sprzętowej?

Nie, podczas różnych zawodów możesz startować w innych klasach sprzętowych. Podczas re-

jestracji na zawody wskaż klasę sprzętową, w której chcesz strzelać.

W jaki sposób obliczane są wyniki?

Punktacja opiera się o zasadę Time Plus. Oznacza to, że Twój wynik składa się z czasu uzy-

skanego na torze oraz dodanych do niego kar (wyrażonych w sekundach). Tarcze wymagają 

jednej przestrzeliny w mniejszym okręgu lub dwóch przestrzelin w dowolnej punktowanej 

części tarczy.

Jakie klasy sprzętowe przewidują przepisy 3GN Club Series?

Przepisy przewidują 5 klas sprzętowych: Tactical Optics (TO), Tactical Irons (TI), Heavy Op-

tics (HO), Heavy Metal (HM) oraz Open (O).

We wszystkich klasach broń krótka musi być przynajmniej kalibru 9x19 (w HO i HM .44).

We wszystkich klasach karabin musi byc kalibru przynajmniej .223 Rem lub 5,56NATO (w 

HO i HM .308 Winchester lub 7,62x51NATO).

We wszystkich klasach strzelba musi być kalibru przynajmniej 20, zaś amunicja do niej może 

zawierać śrut o maksymalnej grubości 2,4 mm (amerykański numer 7,5).

Nie wolno używać śrutu stalowego, a w broni krótkiej i w karabinach amunicji smugowej, za-

palającej, przeciwpancernej, ze stalowym płaszczem, ze stalowym lub wolframowym rdze-

niem.

Nie wolno zmieniać konfiguracji broni podczas zawodów, z wyjątkiem zmiany czoków (w 

każdej klasie) oraz doczepiania dwójnogu w Openowym karabinie.



W klasie Open co do zasady nie ma żadnych ograniczeń, z wyjątkiem magazynka pistoleto-

wego (max 171,25mm).

Broń krótka w klasach TO i TI nie może być wyposażona w optyczne lub elektroniczne urzą-

dzenia celownicze, w kompensatory oraz porting lufy. Magazynki dwurzędowe nie mogą być 

dłuższe niż 141,25 mm, a jednorzędowe niż 171,25mm.

Karabiny w klasie TO mogą być wyposażone w maksymalnie jeden optyczny przyrząd ce-

lowniczy. Kompensatory mogą mieć maksymalny wymiar 2,54cm (średnica) x 7,62cm (dłu-

gość). W klasie tej nie można używać dwójnogów i podobnych urządzeń. W klasie tej można 

używać optycznych urządzeń powiększających (magnifier)  niezależnie od w/w optycznego 

przyrządu celowniczego, pod warunkiem, że to urządzenie powiększające będzie: zamonto-

wane na broni podczas całych zawodów; nie może slużyć samodzielnie jako przyrząd celow-

niczy i nie zawiera krzyża celowniczego.

Karabiny w klasie TI mogą być wyposażone podobnie jak w TO z wyjątkiem przyrządów ce-

lowniczych. W klasie tej można używać maksymalnie jednego urządzenia optycznego bez po-

większenia.

Strzelby w klasach TO i TI nie mogą być wyposażone w kompensatory, porting lufy, docze-

piane magazynki, optyczne lub elektroniczne przyrządy celownicze. Nie można do nich uży-

wać  dwójnogów i  podobnych  urządzeń  ani  speedloaderów.  Uwaga:  można  używać  tylko 

strzelb o magazynkach rurowych - zarówno pompek jak i automatów. W pozycji startowej w 

strzelbie może znajdować się maksymalnie 9 naboi.

W klasach HM i HO można używać tylko krótkiej broni o kalibrze minimum .44, a magazyn-

ki można ładować maksymalnie 10 nabojami.

W klasach HM i HI stosuje się odpowiednio takie same zasady dotyczące karabinów jak w 

przypadku TO i TI, z tym że minimalny kaliber to .308 Winchester (7,62x51NATO), a maga-

zynki można ładować maksymalnie 20 nabojami.

W klasach HM i HI stosuje się takie same zasady dotyczące strzelb jak w przypadku TO i TI, 

z tym że można używać jedynie pompek o magazynkach rurowych.

Moja strzelba (pompka), którą używam w Klasie Taktycznej Ligi Sportera wyposażona 

jest w kolimator - czy mogę jej używać w klasie TO?

Tak, dopuszczamy taką możliwość podczas zawodów w dniu 11.08.2013r, ale tylko w odnie-

sieniu do pompek i przy zastrzeżeniu, że wyniki zawodnika używającego takiego sprzętu nie 

zostaną wprowadzone do systemu 3GN.



Co to są tory klasyfikacyjne?

Tory klasyfikacyjne to tory, które były wielokrotnie strzelane przez profesjonalnych zawodni-

ków i które zostały uznane za "przyjazne dla strzelnic". Oznacza to, że zostały one tak dobra-

ne, aby mogły zostać ustawione na większości strzelnic.

Jak działa system klasyfikacji?

Wyznacznikiem wyników dla celów klasyfikacji są wyniki uzyskane przez najlepszych profe-

sjonalnych zawodników 3-broniowych na torach klasyfikacyjnych. Najlepszy wynik na da-

nym torze klasyfikacyjnym daje 100%. 

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

Expert: 95-100%

Pro: 85-94,9%

Semi-Pro: 75-84,9%

High Marksman: 60-74,9%

Marksman: 40-59,9%

Amateur: 2-39,9%

Gdzie mogę znaleźć listę klubów związanych z 3GN, które mogą organizować zawody 

3Gun Nation Club Series?

Taka lista dostępna jest w zakładce Memberships na w/w stronie. W chwili obecnej licencję 

na organizowanie takich zawodów w Polsce wykupił tylko Grand Masters Firearms z Rudy 

Śląskiej. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie pojawi się więcej chętnych do organizacji za-

wodów z tego cyklu.

Nie wszystko jest dla nie jasne, chciałbym uzyskać dodatkowe informacje dotyczące za-

wodów 3 Gun Nation Club Series Vortex 3Gun Cup – gdzie mam skierować moje pyta-

nia?

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: 3gunpl@gmail.com

Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

mailto:3gunpl@gmail.com

