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KOMENDANT
Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej

Kalisz, dnia

Zatwierdzam Regulamin XIII Zawodów Strzeleckich
o Puchar Komendanta COSSW w Kaliszu

Dnia l

ft.i.

2017 r.

KOMENDANT/

Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej /
W Kaliszu,

ppłk Ryszard Czajftgjcki

r.

CEL ZAWODÓW:
® popularyzacja sportu strzeleckiego
© doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń
© integracja różnych instytucji oraz środowiska strzeleckiego

ORGANIZATORZY:
© Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, tel. 62 76 69 500,
fax. 627 669 660
© Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA
ul. Marii Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz
Informacje dodatkowe, zgłoszenia: Grzegorz Namysł tel. 885 867 867
© Informacje dodatkowe, zgłoszenia: tel. 627 669 562 w godz. 7:00 - 15:00
mjr Wojciech Litwin, mjr Janusz Klaga, mjr Marek Kaszczyk

MIEJSCE I TERMIN:
© strzelnica Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz
© 9 września 2017 r. (sobota)
© rozpoczęcie godz. 9:00

WARUNKI UCZESTNICTWA:
© w zawodach mogą brać udział drużyny oraz zawodnicy indywidualni
reprezentujący: Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, Ośrodki
Szkolenia i Ośrodki Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, Zakłady Karne i
Areszty Śledcze, Wojsko Polskie, państwowe służby mundurowe, zawodnicy
stowarzyszeń i klubów strzeleckich posiadający ważne licencje PZSS;
zaproszenie imienne nie jest wymagane.
© drużyna składa się z trzech zawodniczek, zawodników lub skład mieszany
© podczas zawodów prowadzi się wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn
© zgłoszenia:
o
zawodnicy reprezentujący Służbę Więzienną, Wojsko Polskie oraz
państwowe służby mundurowe na adres współorganizatora Centralnego
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej - pisemnie lub telefonicznie do dnia
28. 08. 2017 r.
o
zawodnicy reprezentujący stowarzyszenia i kluby strzeleckie na adres
współorganizatora Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona - pisemnie,
telefonicznie lub za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie
www.bellona.kalisz.pl do 28. 08. 2017 r.
Lista zawodników zgłoszonych przez formularz elektroniczny zostanie
opublikowana na stronie www.bellona.kalisz.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
(nie dotyczy posiadających zaproszenie imienne).
W przypadku niewykorzystania limitu zgłoszeń możliwa rejestracja w dniu
zawodów w sekretariacie zawodów (strzelnica COSSW 8:30 - 10:30)

© opłata startowa:
o
indywidualnie 40 zł,
o
drużyna 100 zł,
opłatę przyjmuje i pokwitowania wpłaty wydaje Stowarzyszenie Strzeleckie
Bellona,
z opłaty startowej zwolnieni są funkcjonariusze Służby Więziennej, Wojska
Polskiego oraz państwowych służb mundurowych;
® dla służb mundurowych istnieje możliwość skorzystania z noclegu
z 8 na 9 września 2017 r. (należy w zagłoszeniu zaznaczyć ilość osób
do noclegu).
BROŃ I AM UNICJA:
© broń i amunicja własna;
® we wszystkich konkurencjach używamy ten sam egzemplarz broni „bez
udoskonaleń” (tj. kompensatorów podrzutu, dołączanych lejków, oparcia na
kciuk, itp.), wieszaki zabronione;
© amunicja 9 mm Parabellum;
© opór języka spustowego nie mniej niż 1000 g;
© pistolet wraz z magazynkiem musi mieścić się w pudełku
o wewnętrznych wymiarach 225x150x45 mm;
© wszystkie pistolety będą podlegać kontroli i zostaną oznakowane (strzelanie
z broni nieoznakowanej skutkuje dyskwalifikacją w zawodach);
© dla zawodników reprezentujących Służbę Więzienną organizator zapewnia
amunicję 9 mm Parabellum.
KLA SY FIK A CJA :

Indywidualna:
© w poszczególnych konkurencjach:
o zajętym miejscu decyduje ilość punktów uzyskana przez zawodnika,
w przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość 10-tek, 9-tek,
8-mek, itd.
© w klasyfikacji końcowej:
o zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskana przez zawodnika
w poszczególnych konkurencjach, w przypadku równej ilości punktów
decyduje wynik uzyskany w strzelaniu nr 1
Zespołowa: o zajętym miejscu decyduje:
© suma punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych
konkurencjach
© w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn takiej samej liczby
punktów, o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych
przez drużynę w strzelaniu nr 1
© przy takim samym wyniku w strzelaniu nr 1, o kolejności decyduje ilość
uzyskanych (przez drużynę) w tym strzelaniu 10-tek, 9-tek, 8-mek, itd.

Jeżeli nie można rozstrzygnąć o kolejności zajętego miejsca wg podanych wyżej
reguł sędzia główny zawodów zarządza o rozegraniu między zainteresowanymi
konkurencji tzw. „ZŁOTY STRZAŁ”.
NAGRODY:
Klasyfikacja drużynow a:

I - I I I miejsce - puchary, medale, dyplomy
IV - VI miejsce - dyplomy

K lasyfikacja indyw idualna: wielobój
I - III miejsce - puchary, dyplomy, nagrody
rzeczowe
IV - VI miejsce - dyplomy
Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji —puchary, nagrody rzeczowe
POSTANOW IENIA KOŃCOW E:
© na strzelnicy obowiązują przepisy PZSS oraz regulamin strzelnicy
© zacięcia broni nie będą uznawane, problemy z bronią i amunicją
są problemami zawodnika
© podczas strzelania zawodnik ma obowiązek używania okularów ochronnych
i ochronników słuchu
© ewentualne protesty zgłaszane są do sędziego głównego, jego decyzja jest
ostateczna
© zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: przyjęcie warunków
regulaminu zawodów, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
do
celów
przeprowadzenia
zawodów,
wyrażenie
zgody
na zamieszczanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie
drukowanej

KONKURENCJE:
Strzelanie n r 1 dokładne (oś 25 m) Pcz 10
cel:
odległość:
ilość naboi:
postawa:
postawa startowa:
czas:
punktacja:

tarcza TS-4
25 m
lOszt.
stojąc z jednej ręki lub oburącz
broń przeładowana trzymana pod kątem 45°
1 min.
zgodnie z przestrzelinami w tarczy

Strzelanie n r 2 dynam iczne (oś 50 m) Pcz 10
cel:
tarcza TS-5
odległość:
20 m
dobieg:
20 m
ilość naboi:
2 x 5 szt.
postawa:
stojąc
czas:
20 s (z dobiegiem)
punktacja:
zgodnie z przestrzelinami w tarczy
postawa startowa: broń i niepodłączony magazynek (załadowany 5
nabojami) na stoliku, drugi magazynek (załadowany
5 nabojami) w ładownicy, zawodnik ustawia się
na linii startowej 20 m od stolika.
Na sygnał zawodnik dobiega do stolika, podłącza
magazynek i ostrzeliwuje cel.
UWAGA: Strzelanie rozpoczyna się i kończy na sygnał dźwiękowy wydany
z urządzenia elektronicznego mierzącego czas strzelania.
Strzelanie n r 3 (oś 25 m) „Leniw a 9-tka” Pcz
cel:
odległość:
ilość naboi:

tarcza TS-4
9m
9 szt. w minimum dwóch magazynkach ładowanych
dowolnie, obowiązkowa wymiana magazynka, dopuszcza
się
wymianę
magazynka
z
nabojem
w komorze nabojowej
Uwaga! Przed wymiana magazynka i po wymianie musi
być oddany minimum jeden strzał (niewykonanie
wymogu skutkuje niezaliczeniem konkurencji).
postawa:
stojąc z jednej ręki lub oburącz
czas:
9s
punktacja:
zgodnie z przestrzelinami w tarczy
postawa startowa: broń w futerale, załadowana, bez wprowadzonego
naboju do komory nabojowej, postawa swobodna, ręce
wzdłuż tułowia,

UWAGA:

Strzelanie rozpoczyna się i kończy na sygnał dźwiękowy wydany
z urządzenia elektronicznego mierzącego czas strzelania.

HARMONOGRAM
XIII ZAWODÓW STRZELECKICH
O PUCHAR KOMENDANTA COSSW W KALISZU
o1
- 09-2017
08.09.2017
Do godz. 19:00 przybycie
zawodników korzystających
z noclegu.
Po godz. 19:00 klucze od pokoi
do odbioru u dowódcy zmiany.

09.09.2017
Śniadanie

dla

wszystkich

zawodników

godz. 7 :3 0 -8 :3 0
i obsługi zawodów (strzelnica)
Przybycie zawodników w rejon strzelnicy oraz
godz. 8 :3 0 -1 0 :3 0

rejestracja

w

sekretariacie

zawodów

(strzelnica COSSW)
godz. 9:00

Przywitanie

zawodników

przez

Komendanta

COSSW oraz uroczyste otwarcie zawodów
Strzelanie nr 1 z pistoletu oś 25 m
godz. 9:10 rozpoczęcie strzelań:
Strzelanie nr 2 z pistoletu oś 50 m
ok. 9 minut po zakończeniu
strzelania nr 1
ok. godz. 12:00

Strzelanie nr 3 „Leniwa 9-tka”
oś 25 m
Posiłek

dla

wszystkich

zawodników

i obsługi zawodów (strzelnica)
ok. godz. 14:30
(30 minut po zakończeniu

Ogłoszenie wyników zawodów oraz dekoracja
zawodników przez Komendanta COSSW

zawodów)
Komunikat z zawodów zostanie zamieszczony na stronie internetowej ośrodka, PZSS,
Stowarzyszenia Strzeleckiego BELLONA w dniu 11.09.2017 r.

WZORY TARCZ

Strzelanie nr 1 i 3

Strzelanie nr 2

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zawodach
KOMENDANT
Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej
w Kaliszu

(-) ppłk Ryszard Czapracki

