Regulamin XVIII Zawodów Mundurowych o puchar Właścicieli
strzelnicy sportowej JÓŹWIAK w Nowolipsku k/Chocza
Czas i miejsce zawodów:
05.09.2020r. sobota,
Strzelnica Sportowa „Jóźwiak” w m. Nowolipsk 59, gm. Chocz ( GPS N: 51°57´1˝ E: 17°56´8˝ ).
Cel zawodów:
-

doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej,
wyłonienie najlepszych strzelców oraz najwszechstronniejszej drużyny z broni palnej bojowej,
popularyzacja sportu strzeleckiego, konsolidacja środowiska strzeleckiego,
wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami klubów sportowych oraz drużyn strzeleckich
i strzelców służb mundurowych.
Realizacja terminarza sportowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w 2020 r,
dla zawodników licencjonowanych zaliczenie osobostartu do licencji na 2021 r. w konkurencjach:
pistolet, karabin i strzelba
Program zawodów:
8.00 – 9.00
9.00 – 13.30
14.00 – 15.00

zgłaszanie zawodników i drużyn w sekretariacie zawodów oraz wydanie metryczek,
zamknięcie list startowych o godz. 11:00
zawody strzeleckie
podsumowanie wyników; wręczenie pucharów, dyplomów i nagród

Konkurencje sportowe:
1.
-

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

2.
-

Kcz 15 - Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu w kal. 5,45 mm do 12 mm
odległość strzelania: 50 m, przyrządy celownicze – mechaniczne
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 własny
15 ocenianych (czas 8 min)

3. BENCHREST-100 karabin precyzyjny (oś 100 m)
- Broń: dowolna broń długa (dowolny kaliber centralnego zapłonu, nabój, przyrządy
celownicze, długość, lufy, osada, itp.) Zabronione jest używanie kompensatorów odrzutu (hamulców
wylotowych montowanych na lufie o długości > niż 90 mm)
- Pozycja strzelecka: siedząc przy stole do strzelań, konkurencji BENCHREST, broń podparta
w dwóch miejscach (przód – łoże, tył – kolba) na dowolnych przedmiotach przyniesionych przez
strzelca. Podpory nie mogą być, ze sobą trwale połączone i nie mogą być, przytwierdzone do stołu
strzeleckiego.

Seria treningowa (rozgrzewka) + trzy serie oceniane do tarcz Benchrest100.
- seria treningowa (rozgrzewka) – dowolna ilość strzałów do lewej górnej tarczy
w czasie 4 minut
- każda seria oceniana – po pięć, strzałów do tarczy ocenianej oraz dowolna ilość,
strzałów do tarczy próbnej (S) w czasie 7 minut.
Procedura strzelań zgodna z Załącznikiem Nr 1 do Regulaminu
4. TRAP- 10 (bez strzałów próbnych) w przypadku równych wyników od 1 do 3 miejsca o
kolejności zadecydują pierwsze trafienia lub dogrywka
Na zawodach dokonuje się łącznej oceny wyników drużynowo z pistoletu ( 1. ) i karabinu ( 2. )
oraz indywidualnie w poszczególnych konkurencjach, Ocena tarcz wg przepisów PZSS.
Dopuszcza się udział zawodników w konkurencjach indywidualnych oraz drużynowo.
Wpisowe i zgłoszenia:
- Wpisowe na zawody: 40 zł/za pierwszą konkurencję + 15 zł za każdą następną
istnieje możliwość udostępnienia broni organizatora w konkurencjach 1, 2, 4
- O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość zawodników 70 osób.
- Zgłaszanie drużyn należy dokonywać poprzez formularz zgłoszenia na stronie
www.bellona.kalisz.pl, lub u Kolegi Zbigniewa Jóźwiaka tel. 604 149 619 albo przesłać
pocztą email: 497elf@efl.onet.pl z podaniem Nazwy i Składu drużyny i dane kontaktowe.
Koniec rejestracji elektronicznej w dniu 03 września 2020 r. lub po zapełnieniu list startowych
- Rejestracja w dniu zawodów w biurze zawodów możliwa tylko w przypadku wolnych miejsc.
Informacje dodatkowe:
-

-

-

Każdy zgłoszony zespół powinien składać się z 3-ech zawodników, w tym kierownik drużyny,
drużyny muszą być zgłoszone przed rozpoczęciem strzelań przy rejestracji zawodników.
Każdy - nie „mundurowy” powinien posiadać ważną na 2020 r. licencję zawodniczą PZSS.
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)
Broń i amunicja własna o cechach i konstrukcji „broni bojowej” z wyłączeniem rewolwerów i
pistoletów fabrycznie skonstruowanych lub zmodyfikowanych, jako sportowe: tj. bez tuningu
uchwytów pistoletów, półek, luf, przyrządów celowniczych i spustu itp. ( dotyczy konk. 1 i 2 )
Organizator zabezpieczy dla osób nie posiadających własnej broni: pistolety: Glock i karabinki
kbk AKMS oraz amunicję do niej.
koszt użyczenia broni:
1. do konkurencji nr 1 Pistolet
35,00 zł
2. do konkurencji nr 2 Karabin
50,00 zł
3. do konkurencji nr 4 Strzelba
35,00 zł
Decyzję o dopuszczeniu „spornej” broni prywatnej podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
Bieżące informacje na: http://bellona.kalisz.pl i https://www.facebook.com/BellonaKalisz
W trakcie zawodów organizator tradycyjnie zabezpiecza wszystkim uczestnikom posiłek oraz
napoje.
Dodatkowo w bieżących zawodach konkurencja sportowa TRAP-10.

Organizatorzy:
Strzelnica sportowa JÓŹWIAK w Nowolipsku
Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA

Załącznik Nr 1
do Regulaminu XVIII Zawodów Mundurowych o puchar Właścicieli strzelnicy
sportowej JÓŹWIAK w Nowolipsku k/Chocza
Procedura strzelania w konkurencji BENCHREST-100 karabin precyzyjny:
- Prowadzący strzelanie (Sędzia) podaje komendę do zajęcia stanowisk przy stołach przez
4 zawodników pierwszej grupy strzelców wyłonionych w trakcie losowania.
- zawodnik ma 3 minuty czasu na zajęcie stanowiska i ustawienie broni
- po sygnale prowadzącego strzelanie, zawodnik ma 4 minuty czasu na wykonanie sesji treningowej
(rozgrzewki)
- po zakończeniu strzelania zawodnik rozładowuje broń, pozostawia zamek w tylnym położeniu
i podnosi rękę dając znak sędziemu do sprawdzenia rozładowania broni.
- po zakończonym czasie sesji treningowej lub wcześniejszym zakończeniu strzelania przez ostatniego
zawodnika danej grupy, prowadzący strzelanie, po upewnieniu się, że wszyscy zawodnicy mają broń
rozładowaną i zamki otwarte, zarządza 3 minuty przerwy
- na sygnał prowadzącego zawodnicy rozpoczynają pierwszą 7 - minutową serię ocenianą. W
tym czasie zawodnik ma prawo oddać 5 strzałów ocenianych i dowolną ilość strzałów próbnych
(S) do górnej prawej ocenianej tarczy. Za każdy strzał do innej tarczy lub nadliczbowy strzał do
tarczy ocenianej nałożona jest kara.
- po zakończeniu strzelania zawodnik rozładowuje broń i pozostawia zamek w tylnym położeniu i
sygnalizuje sędziemu zakończenie serii przez podniesienie ręki
- po zakończeniu pierwszej serii przez zawodników, sędzia dokonuje przeglądu rozładowania
broni i zarządza przerwę 3 – 4 minut
- po przerwie prowadzący zarządza strzelanie drugiej serii ocenianej
- zasady strzelania drugiej i trzeciej serii ocenianej są takie same jak w przypadku serii
pierwszej i odbywa się do drugiej i trzeciej tarczy w dolnym rzędzie
- po zakończeniu trzeciej serii ocenianej prowadzący strzelanie sprawdza rozładowanie broni
i zarządza zdjęcie broni ze stołów schowanie do pokrowców lub pojemników na broń
- po tym fakcie następuje przerwa techniczna na zmianę tarcz dla następnej grupy strzelców
- wszystkie tarcze wyłożone są do oglądania po ocenie sędziów i nie mogą być usunięte do czasu
ogłoszenia oficjalnych wyników zawodów
- każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do oprotestowania oceny tarcz przez 15 minut po ich
wywieszeniu. Powtórna ocena tarcz dokonana przez sędziów jest ostateczna
- każdy zawodnik może być obecny podczas oceny jego tarcz.
Punktacja
- za strzał oddany do tarczy uważa się każde trafienie w tarczę, powyżej linii oddzielającej część
tarczy ocenianej od części próbnej (S) oraz każdy strzał oddany do tarczy nieprawidłowej
- wynikiem serii jest osiągnięte skupienie ocenianej grupy 5 strzałów, mierzone jako średnica okręgu
opisanego na centrach najbardziej rozstawionych przestrzelin wewnątrz prostokąta obejmującego
tarczę , wyrażona w MOA (minutach kątowych, 1 MOA = 29,1 mm ) i powiększone o ewentualne
kary
- za każdy strzał poza prostokąt tarczy ocenianej, nadliczbowy oraz oddany do tarczy niewłaściwej
udziela się kary w wysokości 1 MOA
- wynikiem zawodów jest średnia z punktacji uzyskanych w trzech seriach.

