REGULAMIN

XI Turniej Strzelecki
O miano „NAJLEPSZEGO STRZELCA”
z
7,62 mm pistoletu TT wz.33
(Pcz 10d + Pcz 10)

Nowolipsk, dnia 11 maja 2019 r.
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I.

CEL ZAWODÓW
1. Realizacja klubowego i wojewódzkiego planu zawodów strzeleckich w 2019 r.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich zawodników klubów i stowarzyszeń
strzeleckich sympatyków oraz posiadaczy broni.
3. Popularyzacja sportu strzeleckiego poprzez zawody strzeleckie.
4. Kultywacja pistoletu wojskowego TT wz. 33 kalibru 7,62x25 mm.
5. Wyłonienie najlepszego strzelca roku 2019 z pistoletu TT wz. 33.
6. Spotkanie integracyjne posiadaczy pistoletów TT oraz sympatyków tej broni.

II.

ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu,
2. Kaliski Klub TT.

III.

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

W zawodach mogą brać udział osoby zrzeszone w klubach, organizacjach,
stowarzyszeniach strzeleckich, bractwach kurkowych posiadające aktualną licencję
zawodniczą lub patent strzelecki.
IV.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Sobota
Rozpoczęcie zawodów
Przewidywany czas zakończenia

-

11.05.2019 r.
godz. 10.00.
godz. 14.00.

Strzelnica Gospodarstwo Agroturystyczne „Jóźwiak”
Nowolipsk 59 gm. Chocz
(GPS N:51°56΄8” E:17°56΄8”).
V.

KONKURENCJE
Strzelanie nr 1 - sportowe

( Pcz - 10d )

broń:
cel:
odległość:
liczba naboi:
postawa:

7,62 mm pistolet TT wz.33,
tarcza pistoletowa Psp
25 m,
13 szt. (3 + 10),
stojąca, uchwyt broni dowolny.

czas:

strzały próbne 3 szt. - czas 3 minuty,
strzały oceniane 10 szt. – czas 10 minut.

Strzelanie odbywa się w dwóch seriach:
- trzy strzały próbne (dopuszcza się kontrolowanie wyników przy pomocy sprzętu
optycznego), po zakończeniu serii próbnej i kontroli wyników przestrzeliny na tarczy
będą zaklejone;
- seria zasadnicza dziesięć strzałów (2 x 5), (dopuszcza się kontrolowanie wyników przy
pomocy sprzętu optycznego).
Uwagi : oceniana jest seria 10 - cio strzałowa, w przypadku przekroczenia czasu 10
minut, odejmowany jest najlepszy wynik na tarczy za każdy strzał po czasie.
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Strzelanie nr 2 - szybkie
broń:
cel:
odległość:
liczba naboi:
postawa:
czas:

( Pcz - 10 )

7,62 mm pistolet TT wz.33,
tarcza pistoletowa do strzelań szybkich,
15 m,
10 szt. ( 5 + 5 ),
stojąca, uchwyt broni : jednorącz lub oburącz,
30 sekund.

Strzelanie odbywa się w jednej serii do jednej tarczy.
Obowiązkowa wymiana magazynka.
Strzelec posiada na stanowisku strzeleckim dwa magazynki załadowane po pięć sztuk
naboi każdy.
Przebieg: po sygnale oddać 10 strzałów ocenianych w czasie 30 sekund, włącznie
z wymianą magazynka.
Uwagi :
- oceniane jest dziesięć przestrzelin, po przekroczeniu czasu 30 sekund,
odejmowany jest najlepszy wynik na tarczy za każdy strzał po czasie.
VI.

BROŃ I AMUNICJA
- pistolet wojskowy kal. 7,62 mm. TT wz.33,
- broń i amunicja własna,
- dla nie posiadających broni własnej organizator zabezpiecza pistolet i amunicję.

VII.

PUNKTACJA ZAWODÓW

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w konkurencji:
- strzelanie nr. 1 = 100 punktów,
- strzelanie nr. 2 = 100 punktów,
- dwubój
= 200 punktów.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów w dwuboju o kolejności decyduje
dogrywka do tarczy pistoletowej Psp, odległość 25 m, pięć strzałów – do
rozstrzygnięcia.
VIII.

NAGRODY:

Strzelanie Nr 1 – trzy pierwsze miejsca – dyplomy.
Strzelanie Nr 2 – trzy pierwsze miejsca – dyplomy.
Dwubój – trzy pierwsze miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy do 6-go miejsca.

3

IX.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów będzie możliwe drogą elektroniczną przez formularz na stronie
www.bellona.kalisz.pl (będzie aktywny min. 14 dni przed zawodami), mailem:
497efl@efl.onet.pl Zakończenie zgłoszeń na dwa dni przed planowanymi zawodami
Opłata startowa w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju – od godz. 9.00 do
godz. 11.00.
Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
- przyjęcie warunków regulaminu zawodów,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów
przeprowadzenia zawodów,
- wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora danych oraz wizerunku
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
X.

ZASADY FINANSOWANIA

Przed przystąpieniem do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wys. 40,00 zł.
Koszt użyczenia broni i amunicji 50,00 zł.
Koszt startu i użyczenia broni zawodnicy pokrywają z własnych środków.
XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz a w
sprawach nieuregulowanych oparciu o przepisy PZSS.
Okulary ochronne oraz ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca oraz
obserwatorów, kibiców na terenie strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne: Instruktor Strzelectwa Zbigniew Jóźwiak (apteczka
z zestawem pierwszej pomocy).
Do strzelania dopuszczona zostanie osoba zapoznana z przepisami bezpieczeństwa,
i regulaminem strzelnicy i potwierdzająca ich respektowanie.
Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia
zawodów.
Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie. Decyzja 3 osobowego kolegium sędziowskiego
jest nie odwołalna.
XII.

SKŁAD SĘDZIOWSKI
Sędzia Główny Zawodów
– Grzegorz NAMYSŁ
Sędzia Główny Strzelań
– Piotr PIĄTYSZEK
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej – Zbigniew JÓŹWIAK

1086 / P / 07
1097 / I / 14
1089 / I / 07

PREZES KK TT

SĘDZIA GŁÓWNY

Antoni Byra

Grzegorz NAMYSŁ
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REGULAMIN
IX Turniej Strzelecki
O miano „NAJLEPSZEGO STRZELCA”
z
7,65 mm pistoletu WALTHER PP / PPK
(Pcz 10d + Pcz 10)

Nowolipsk, dnia 11 maja 2019 r.
1

I.

CEL ZAWODÓW
1. Realizacja klubowego i wojewódzkiego planu zawodów strzeleckich w 2019 r.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich zawodników klubów i stowarzyszeń
strzeleckich oraz sympatyków i posiadaczy broni.
3. Popularyzacja sportu strzeleckiego poprzez zawody strzeleckie.
4. Spotkanie koleżeńskie posiadaczy pistoletów Walther PP i PPK.
5. Wyłonienie najlepszego strzelca roku 2019 z pistoletu Walther PP i PPK
6. Spotkanie integracyjne posiadaczy pistoletów Walther PP i PPK oraz
sympatyków tej broni.

II.

ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Klub Walthera PP/PPK.
2. Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu.

III.

UCZESTNICTWO W ZAWODACH

W zawodach mogą brać udział osoby zrzeszone w klubach, organizacjach,
stowarzyszeniach strzeleckich, bractwach kurkowych posiadające aktualną licencję
zawodniczą lub patent strzelecki.
IV.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Sobota
Rozpoczęcie zawodów
Przewidywany czas zakończenia

-

11.05.2019 r.
godz. 10.00.
godz. 14.00.

Strzelnica Gospodarstwo Agroturystyczne „Jóźwiak”
Nowolipsk 59 gm. Chocz
(GPS N:51°56΄8” E:17°56΄8”).
V.

KONKURENCJE
Strzelanie nr 1 - sportowe ( Pcz - 10d )
broń:
cel:
odległość:
liczba naboi:
postawa:
czas:

7,65 mm pistolet Walther PP/PPK,
tarcza pistoletowa Psp
25 m,
13 szt. ( 3 + 10 ),
stojąca, uchwyt broni: jednorącz lub oburącz,
strzały próbne czas 3 minuty, strzały oceniane czas
10 minut.

Strzelanie odbywa się w dwóch seriach:
- trzy strzały próbne (dopuszcza się kontrolowanie wyników przy pomocy sprzętu
optycznego), po zakończeniu serii próbnej przestrzeliny na tarczy będą zaklejone,
- seria zasadnicza dziesięć strzałów (2 x 5),(dopuszcza się kontrolowanie wyników
przy pomocy sprzętu optycznego).
Przebieg strzelania:
- seria próbna 3 strzały w czasie 3 minut, następnie kontrola i zaklejenie
przestrzelin na tarczy,
- seria zasadnicza dziesięć strzałów w czasie 10 minut
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Uwagi : oceniana jest seria 10 - cio strzałowa, w przypadku przekroczenia czasu
10 minut, odejmowany będzie najlepszy wynik na tarczy za każdy strzał po czasie.

Strzelanie nr 2 - szybkie ( Pcz - 10 )
broń:
cel:
odległość:
liczba naboi:
postawa:
czas:

7,65 mm pistolet PP/PPK,
Tarcza pistoletowa do strzelań szybkostrzelnych 25m,
15 m,
10 szt. ( 5 + 5 ),
stojąca, uchwyt broni dowolny: jednorącz lub oburącz,
30 sekund.

Strzelanie odbywa się w jednej serii do jednej tarczy.
Obowiązkowa wymiana magazynka. Strzelec posiada na stanowisku strzeleckim dwa
magazynki załadowane po pięć sztuk amunicji każdy.
przebieg :
- po sygnale startowym, ostrzelać tarczę 10 strzałami włącznie z wymianą
magazynka.
Uwagi :
- oceniane jest dziesięć przestrzelin, po przekroczeniu czasu 30 sekund,
odejmowany jest najlepszy wynik na tarczy za każdy strzał po czasie.
VI.

BROŃ I AMUNICJA
- pistolet 7,65 mm Walther PP/PPK,
- broń i amunicja własna,
- dla osób nie posiadających własnej broni, broń i amunicję zapewni organizator.

VII.

PUNKTACJA ZAWODÓW

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w konkurencji:
- strzelanie nr. 1 = 100 punktów,
- strzelanie nr. 2 = 100 punktów,
- dwubój
= 200 punktów.
W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników tej samej ilości punktów o
kolejności z decyduje rozstrzeliwanie do tarczy pistoletowej na 25, odległość 25 m, trzy
strzały – do rozstrzygnięcia.
VIII.

NAGRODY:
Strzelanie Nr 1 – trzy pierwsze miejsca – dyplomy.
Strzelanie Nr 2 – trzy pierwsze miejsca – dyplomy.
Dwubój – trzy pierwsze miejsca nagrody rzeczowe i dyplomy do 6-go miejsca.
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IX.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów będzie możliwe drogą elektroniczną przez formularz na stronie
www.bellona.kalisz.pl (będzie aktywny min. 14 dni przed zawodami), mailem:
497efl@efl.onet.pl Zakończenie zgłoszeń na dwa dni przed planowanymi zawodami
Opłata startowa w biurze zawodów przed rozpoczęciem turnieju – od godz. 9.00 do
godz. 11.00.
Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
- przyjęcie warunków regulaminu zawodów,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tylko i wyłącznie do celów
przeprowadzenia zawodów,
- wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora danych oraz wizerunku
w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
X.

ZASADY FINANSOWANIA

Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca w biurze zawodów startowe
w wysokości 40,00 zł.
Koszt użyczenia broni i amunicji 50,00 zł.
Koszty startowego i użyczenia broni zawodnicy pokrywają z własnych środków.
XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem a w sprawach
nieuregulowanych w oparciu o przepisy PZSS.
Okulary ochronne oraz ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca oraz
obserwatorów, kibiców na terenie strzelnicy.
Zabezpieczenie medyczne: Instruktor Strzelectwa Zbigniew Jóźwiak (apteczka
z zestawem pierwszej pomocy).
Do strzelania dopuszczona zostanie osoba zapoznana z przepisami bezpieczeństwa,
i regulaminem strzelnicy, która potwierdzi ich respektowanie.
Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia
zawodów.
Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie. Decyzja 3 osobowego kolegium sędziowskiego
jest nie odwołalna.
XII.

SKŁAD SĘDZIOWSKI
Sędzia Główny Zawodów
– Grzegorz NAMYSŁ
Sędzia Główny Strzelań
– Marian RADZION
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej – Zbigniew JÓŹWIAK

1086 / P / 07
1111 / I / 14
1089 / I /07

PREZES
Klubu Walthera PP/PPK

SĘDZIA GŁÓWNY

Piotr Piątyszek

Grzegorz Namysł
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