
IV TURNIEJ Z OKAZJI DNIA FLAGI
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH

ORGANIZATOR ZAWODÓW

STOWARZYSZENIE STRZELECKIE BELLONA

62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4, tel. 885-867-867, 
www.bellona.kalisz.pl e-mail: 497efl@efl.onet.pl

CEL ZAWODÓW
 Uczczenie i upowszechnianie barw narodowych w obchodzonym od

2004 r. święcie  narodowym
 DZIEŃ  FLAGI  RP:  popularyzacja  strzelectwa  sportowego,

wyłonienie najlepszych strzelców, doskonalenie umiejętności w wielu
konkurencjach  strzeleckich,  wymiana  doświadczeń  oraz  integracja
środowisk strzeleckich.

 Realizacja programu zawodów strzeleckich z kalendarza WZSS

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 Zawody odbędą się na strzelnicy sportowej „Jóźwiak” w Nowolipsku
k/Chocza w sobotę  28.04.2018r
Rozpoczęcie o godz. 9:00. Przewidziane zakończenie do godz. 16:00.

PROGRAM ZAWODÓW 

Strzelanie nr 1- Pcz 10d  (tor nr 1)
 Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu o kalibrach od 9 x19 mm

do 12 mm 
 Postawa:  stojąc  -  10  strzałów  -  3  strzały  próbne  do  tarczy

pistoletowej  25m  z  postawy  stojąc,  czas  13  min,  sprawdzenie
strzałów próbnych  sprzęt optyczny - dziesięć strzałów ocenianych 

 Cel: tarcza pistoletowa TS-4
 Odległość: 25 m 

mailto:497efl@efl.onet.pl


Strzelanie nr 2 - Kcz 10l  (tor nr 2)

 Strzelanie  z  karabinu  centralnego  zapłonu  bez  podpórki  stałej  
o kalibrach do 12 mm

 Postawa: leżąc 10 strzałów - 3  strzały próbne leżąc do tarczy „nt/23p
mini”; czas 13 min, sprawdzenie strzałów próbnych  sprzęt optyczny
- dziesięć strzałów ocenianych

    Cel: 2 tarcze nt/23p mini 
 Odległość 50 m

Strzelanie nr 3 – Biatlon  Psp 10 s (tor nr 3)

 Strzelanie z pistoletu sportowego (kal. 22LR)
 Cele biatlonowe
 Odległość: 15 m
 Procedura strzelania:

- zawodnik staje na wyznaczonym stanowisku, na sygnał dźwiękowy
wykonuje  zadanie  sprawnościowe  po  czym   z  postawy  stojąc
ostrzeliwuje  dziesięć  celów  biatlonowych.  O  wyniku  decyduje
najkrótszy  czas  zamknięcia  jak  największej  ilości  oczek
biatlonowych  przy  użyciu  10  naboi.  Każde  niezamknięte  oczko
dodatkowo 5 s. doliczane do czasu. Pomiar czasu Timerem IPSC.

Strzelanie nr 4 - Ksp 10l  (tor nr 4)

 Strzelanie  z  karabinu  bocznego  zapłonu  bez  podpórki  stałej,  
tylko mechaniczne przyrządy celownicze, (kal. 22LR). 

 Postawa:  leżąc  10  strzałów   -  3   strzały  próbne;  czas  13  min,
sprawdzenie strzałów próbnych  sprzęt optyczny - dziesięć strzałów
ocenianych

    Cel: tarcza TS-4
 Odległość 100 m

Strzelanie nr 5  (tor nr 5)

 Trap 10



UCZESTNICTWO

 Zawodnicy  posiadający  licencje  zawodnicze  PZSS  oraz  wszyscy
        Członkowie BELLONA Kalisz
 Bez licencji: wszystkie osoby które chcą uczcić święto FLAGI RP 

w sportowej rywalizacji,  

 Kategoria wiekowa: OPEN

KLASYFIKACJA

 Indywidualna we wszystkich konkurencjach 
 Podczas  zawodów prowadzi  się  wspólną  klasyfikację  dla  kobiet  i

mężczyzn.
 Ocena tarcz wg przepisów PZSS

NAGRODY

 Indywidualne w poszczególnych konkurencjach: medale (1,2,3) oraz
dyplomy (1,2,3,4,5,6) 

 Dla  najlepszych  trzech  zawodników  turnieju  w  wieloboju  
        strzeleckim w konkurencjach kulowych Nr 1,  2,  3 i  4 nagrody
        specjalne w postaci bonów towarowych.

ZGŁOSZENIA 

 poprzez Formularz zgłoszeniowy na stronie www.bellona.kalisz.pl
 w  biurze  zawodów  strzelnicy  „Jóźwiak”  Nowolipsk  k/Chocza  od

8:30 do godz. 10:00 w dniu zawodów w przypadku wolnych miejsc

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Zawodnicy uiszczają opłatę startową w biurze zawodów:
w wysokości:

za pierwszą konkurencję – 40,00 zł
oraz za każdą następną po  20,00 zł

http://www.bellona.kalisz.pl/


Dla osób nie posiadających własnej broni koszt użyczenia na strzelnicy:  
Trap 30,00 zł,  Kcz 30,00 zł, Pcz 30,00 zł, Ksp 20,00 zł i Psp 20,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE

 Strzelanie w konkurencjach Nr 1 i 3 - broń krótka z wyłączeniem
rewolwerów,  tuningowanych  uchwytów,  luf,  przyrządów
celowniczych.
Dopuszczone są tylko przyrządy mechaniczne. 
W konkurencji Nr 2 dopuszczona jest tylko muszka słupkowa

 Dopuszcza się strzelanie pistoletowe z obu rąk. 
 O  udziale  w  zawodach  zadecyduje  kolejność  zgłoszeń,  ilość  

zawodników ograniczona 
 W przypadkach spornych o dopuszczeniu broni do użycia w turnieju

decyduje Sędzia Główny.
 W  przypadku  braku  uregulowań  lub  niejasności  regulaminowych

decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna. 
 Opłata za złożenie protestu – 100,00 zł.
 Na terenie strzelnicy obowiązują ochronniki oczu wszystkie osoby.
 Zgłoszenia  za  pośrednictwem  formularza  zgłoszeniowego

dostępnego na www.bellona.kalisz.pl do dnia 24-04-2018 r
 W trakcie zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje
 Zawody  kwalifikacyjne  są  podstawą  do  przedłużenia  licencji

zawodniczych PZSS na 2019 r.
 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.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

http://www.bellona.kalisz.pl/

