Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz
Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA”
ul. M. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz
Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „KOMUNALNI” w Kaliszu
ul. Piskorzewska 9, 62-800 Kalisz

1957-2017 OBCHODY 60-lecia
KLUBU ŻOŁNIERZY REZERWY
LIGI OBRONY KRAJU „KOMUNALNI” w KALISZU

R E G U LA M I N
ZAWODÓW STRZELECKICH
Z OKAZJI „ŚWIĘTA MIASTA KALISZA”
w COSSW w Kaliszu
( klasyfikacja indywidualna i drużynowa )

COSSW w Kaliszu 20 maja 2017 (sobota) godz.: 9.00

CEL ZAWODÓW:
- uczczenie „Święta Miasta Kalisza”
- popularyzacja sportu strzeleckiego
- doskonalenie umiejętności strzeleckich
- integracja różnych instytucji oraz środowiska strzeleckiego
ORGANIZATORZY:
- Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz
- Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA
ul. Marii Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz
- Klub Żołnierzy Rezerwy LOK „Komunalni” w Kaliszu
ul. Piskorzewska 9, 62-800 Kalisz
MIEJSCE I TERMIN:
- strzelnica Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
ul. Wrocławska 193-195, 62–800 Kalisz
- 20 maja 2017 r. (sobota) godz.: 9.00
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- w zawodach mogą brać udział drużyny oraz zawodnicy reprezentujący: państwowe
służby mundurowe, zawodnicy stowarzyszeń i klubów strzeleckich oraz niezrzeszeni.
- zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS
- zawodnicy nieposiadający ważnej licencji zawodniczej startują poza konkurencją
- drużyna składa się z trzech zawodniczek, zawodników lub w składzie mieszanym
- podczas zawodów prowadzi się wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn
- zgłoszenia:
telefonicznie do dnia 15 maja 2017 i w dniu zawodów.
przyjmują: Włodzimierz Jochan tel. 502 141 896
Zbigniew Kapkowski tel. 697 935 104
- opłata startowa:
zawodnicy indywidualni:
60,00 zł
drużynowo:
170,00 zł
BROŃ I AMUNICJA:
- broń i amunicje zabezpiecza organizator:
pistolet P99 Walther
pistolet maszynowy wz.1998 Glauberyt
naboje pistoletowe 9 mm „PARA”

KLASYFIKACJA:
Indywidualna:
- w poszczególnych konkurencjach:
o zajętym miejscu decyduje ilość punktów uzyskana przez zawodnika, zgodnie z
przepisami PZSS
- wielobój strzelecki ( strzelanie nr 1, nr 2 )
o zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskana przez zawodnika
w poszczególnych konkurencjach, w przypadku równej ilości punktów decyduje
wynik uzyskany w strzelaniu nr 1.
Drużynowa: 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.
Jeżeli nie będzie można ustalić kolejności zajętego miejsca na podstawie w/w
kryteriów o kolejności na liście klasyfikacyjnej zadecyduje ZŁOTY STRZAŁ
NAGRODY:
Klasyfikacja drużynowa:
I – III miejsce – puchary, medale, dyplomy,

IV – VI miejsce – dyplomy

Klasyfikacja indywidualna:
Strzelanie nr 1 I – III miejsce - puchary, dyplomy, IV – VI miejsce dyplomy
Strzelanie nr 2 I - III miejsce - puchary, dyplomy,
IV - VI miejsce dyplomy
Wielobój strzelecki: I - III miejsce - puchary, med. dypl.
IV – VI miejsce dyplomy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- na strzelnicy obowiązują przepisy PZSS oraz regulamin strzelnicy
- podczas strzelania obowiązkowe jest używanie okularów ochronnych
i ochronników słuchu (okulary własne muszą posiadać boczne osłonki)
- ewentualne protesty zgłaszane są do sędziego głównego, jego decyzja jest ostateczna
- lunety obserwacyjne – dozwolone
- decyzje Sędziego Głównego są ostateczne
- zawody ujęte w terminarzu wojewódzkim WZSS w Poznaniu – udział w zawodach
jest podstawą do przedłużenia licencji zawodniczych na rok 2018 w konkurencji
PISTOLET

KONKURENCJE:
Strzelanie nr 1
cel:
odległość:
ilość naboi:
postawa:
czas:
punktacja:

pistolet P99 WALTHER
tarcza 23 P
25 m
13 szt. ( 3 szt. seria próbna + 10 szt. seria oceniana )
stojąc z jednej ręki lub oburącz
przygotowawczy w tym seria próbna
- 4 min.
seria oceniana
10 strzałów
- 8 min.
zgodnie z przestrzelinami w tarczy
do punktacji zalicza się 10 najwyższych przestrzelin
( Uwaga: przestrzeliny z serii próbnej nie zaklejamy )

Strzelanie nr 2
cel:
odległość:
ilość naboi:
rodzaj ognia:
postawa:
czas:
punktacja:

pistolet maszynowy wz.1998 GLAUBERYT
tarcza TS 4 (pistoletowa)
25 m
13 szt. ( 3 szt. seria próbna + 10 szt. seria oceniana )
pojedynczy
stojąc
przygotowawczy w tym seria próbna
- 4 min.
seria oceniana:
10 strzałów
- 8 min.
zgodnie z przestrzelinami w tarczy
do punktacji zalicza się 10 najwyższych przestrzelin
( Uwaga: przestrzeliny z serii próbnej nie zaklejamy )

Podczas zawodów strzeleckich zapewniamy grochówkę żołnierską oraz napoje

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich
ORGANIZATORZY

