R E G U LA M I N
NOWOLIPSK 26.08.2017 r.
STOWARZYSZENIE STRZELECKIE
BELLONA

GOSPODARSTWO AGRO TURYSTYCZNE „JÓŹWIAK”

mają zaszczyt zaprosić na XV Mundurowe Zawody Strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona i Właścicieli
strzelnicy sportowej „Jóźwiak” w Nowolipsku, które odbędą się w sobotę dnia 26.08.2017 r. na Strzelnicy Sportowej przy
Gospodarstwie Agroturystycznym „Jóźwiak” w miejscowości Nowolipsk 59 gm. Chocz ( GPS N: 51°57´1˝ E: 17°56´8˝ ).
Cel zawodów:
Doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej, wyłonienie najwszechstronniejszej drużyny oraz
strzelców z broni palnej bojowej, wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami klubów sportowych oraz drużyn strzeleckich służb
mundurowych, popularyzacja sportu strzeleckiego, konsolidacja środowiska strzeleckiego. Realizacja terminarza sportowego
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w 2017 r.
Program zawodów:
9.00 – 10.00
9.30 – 13.30
14.00 – 15.00

zgłaszanie drużyn w sekretariacie zawodów, zamknięcie listy startowej godz. 11:00
zawody strzeleckie
podsumowanie wyników; wręczenie nagród

Konkurencje sportowe:
1.
-

Pcz 10d - Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. od 7,62 mm do 12 mm
postawa: stojąc, uchwyt broni jedno- lub oburęczny
odległość strzelania: 25 m
cel: tarcza TS-2
ilość strzałów: 3 próbne (czas 1 min) – sprawdzenie sprzęt optyczny
10 ocenianych (czas 5 min)

2.
-

Kcz 15 - Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu w kal. 5,56 mm do 12 mm
odległość strzelania: 50 m, przyrządy celownicze – mechaniczne (muszka słupkowa, nie dopuszcza się przeziernikowej)
cel: tarcza figura bojowa 23p/2
postawa: leżąc – 5 strzałów, klęcząc – 5 strzałów, stojąc – 5 strzałów;
ilość strzałów: 3 próbne (czas 1 min) – sprawdzenie sprzęt optyczny
15 ocenianych (czas 8 min)

Na zawodach dokonuje się łącznej oceny wyników drużynowo z pistoletu ( 1. ) i karabinu ( 2. ) oraz indywidualnie w poszczególnych
konkurencjach, które stanowią podstawę do klasyfikacji zawodników i drużyn. Ocena tarcz wg przepisów PZSS.
Dopuszcza się udział zawodników w konkurencjach indywidualnych.
Puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych strzelców i drużyn.
Informacje dodatkowe:
-

-

każdy zespół powinien składać się z 3 zawodników, w tym kierownik drużyny
każdy zawodnik „niemundurowy” powinien posiadać ważną licencję zawodniczą PZSS na 2017 r.
jeżeli zawodnik nie jest zrzeszony powinien posiadać przy sobie aktualne badania lekarskie lub własnoręczne oświadczenie
o stanie zdrowia umożliwiającym branie udziału w zawodach sportowych (nie dotyczy pracowników aktualnie zatrudnionych
w służbach mundurowych)
wpisowe od drużyny: 250 zł, (lub 100 zł/osoby indyw. - obejmuje koszt amunicji i użyczenia broni)
albo 130 zł w przypadku posiadania własnej broni i amunicji ( lub 50 zł/osoby indyw.) płatne przez formularz elektronicznie
lub w biurze zawodów bezpośrednio przed zawodami.
ostateczny termin zgłaszania drużyn: do 24 sierpnia 2017 r.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość zawodników 75 osób.
zgłaszanie drużyn należy dokonywać poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.bellona.kalisz.pl, u Kolegi Zbigniewa
Jóźwiaka tel. 604 149 619 lub przesłać informację pisemną na adres: SS BELLONA ul. Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz albo
pocztą email: 497efl@efl.onet.pl. z podaniem Nazwy i Składu drużyny wraz z danymi kontaktowymi.
Do konkurencji 1. i 2. broń i amunicję zabezpiecza organizator; dopuszcza się używanie własnej „broni bojowej”
z wyłączeniem rewolwerów i pistoletów fabrycznie skonstruowanych lub zmodyfikowanych jako sportowe: tj. bez tuningu
uchwytów pistoletów, luf, przyrządów celowniczych i spustu itp.
Organizator zabezpieczy dla osób nie posiadających własnej broni: pistolety: Glock i karabinki kbk AKMS.
Decyzję o dopuszczeniu broni prywatnej podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
Szczegółowe bieżące informacje na stronie: http://bellona.kalisz.pl oraz https://www.facebook.com/BellonaKalisz
W trakcie zawodów organizator tradycyjnie zabezpiecza wszystkim uczestnikom posiłek oraz napoje.

ORGANIZATORZY

