Zawody Strzeleckie
z Broni Historycznej

Regulamin zawodów
Organizator:

Klub Strzelecko - Kolekcjonerski „Kaliber 7,62” ze Skwierzyny
przy współpracy z Centrum Strzeleckim „Nietoperek”
Kierownik zawodów – Andrzej CHYLIŃSKI
Skład sędziowski - zostanie przedstawiony w trakcie otwarcia zawodów.
Zawody z obserwatorem LZSS

Termin i miejsce:

16 marzec 2019r. (sobota) godz. 10:00, strzelnica Centrum Strzeleckiego
"Nietoperek" w miejscowości Nietoperek koło Międzyrzecza, woj. lubuskie
Strzelnica zlokalizowana jest przy "starej" drodze nr 3 Międzyrzecz Świebodzin w odległości 1 km za miejscowością Nietoperek w kierunku
Kaławy, po prawej stronie drogi. Współrzędne geograficzne lokalizacji

strzelnicy: 52°23'27.2"N 15°31'55.0"E
Cel zawodów:

podnoszenie umiejętności strzeleckich,
popularyzacja sportów strzeleckich,
integracja środowisk strzeleckich.

Warunki uczestnictwa:

w zawodach mogą brać udział członkowie stowarzyszeń strzeleckich, prywatni
posiadacze broni jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” z
strzelectwem.

UWAGA !!!
W zawodach można wziąć udział wyłącznie z oryginalnej broni, wyprodukowanej do końca roku 1970.
Broń nie może posiadać znaczących zmian elementów konstrukcyjnych oraz przyrządów celowniczych.
W trakcie trwania zawodów, będzie możliwość zaprezentowania w formie wystawy przez poszczególnych
uczestników swoich "skarbów", podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z zakresu broni historycznej.
Zapraszamy uczestników do zabrania ze sobą na strzelnicę nie tylko egzemplarzy broni z której
zamierzacie wziąć udział w zawodach ale też takiej, którą chcielibyście się "pochwalić" innym
uczestnikom.
Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach, muszą zarejestrować się w terminie do dnia 15 marca 2019r
godz. 15:00) na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDfGvhVY_yv_GIaGIvlj5lYsR8DlgMlFYqmOS_pJj
AqfeHgw/viewform
Broń i amunicja
Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni:
- 7,62x25 – (TT-33, PPSz-41, PPS-43)
- 45ACP - (Colt 1911)
- 9x18 Makarow (PW Makarow)
- 5,6mm – (kbks wz.48, Toz 8)
- 7,62x39 – (AK-47, AKMS)
- 7,62x54R (Mosin wz.91/30, SVT 40, DP-28)
które w miarę możliwości, będzie można użyć w trakcie zawodów.

Konkurencje: Przewiduje się przeprowadzenie siedmiu konkurencji:
1) Pistolet centralnego zapłonu - odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone
strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 3 minuty, czas na oddanie
strzałów ocenianych 5 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 4
2) Pistolet maszynowy (PM) - odległość 50m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, broń
z rozłożoną kolbą, postawa stojąca, mechaniczne przyrządy celownicze (czas na oddanie strzałów
próbnych – 3 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych 5 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 4
3) Karabin sportowy bocznego zapłonu - odległość 50m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,
postawa leżąca z „podpórki”(czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów
ocenianych 10 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 1
4) Karabin centralnego zapłonu - odległość 100m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,
dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z podpórką, czas na oddanie strzałów
próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut)
Cel – tarcza pierścieniowa TS – 4 (przewiduje się rozgraniczenie dwóch klas sprzętowych: repetier i semiauto.
5) Karabin centralnego zapłonu - odległość 200m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,
dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z podpórką, czas na oddanie strzałów
próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut)
Cel – tarcza pierścieniowa TS – 4 (przewiduje się rozgraniczenie dwóch klas sprzętowych: repetier i semiauto.
6) Karabin AK 47 - odległość 100m, w konkurencji mogą wziąć udział wyłącznie karabinki z "rodziny
Kałasznikowa" i ich klony bez względu na rok produkcji jednakże na nabój 7,62x39.
5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne - otwarte,
postawa leżąca z podpórką, czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów
ocenianych 10 minut)
Cel – tarcza pierścieniowa TS – 4
7) Karabin AK 47 - odległość 200m, w konkurencji mogą wziąć udział wyłącznie karabinki z "rodziny
Kałasznikowa" i ich klony bez względu na rok produkcji jednakże na nabój 7,62x39.
5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne - otwarte,
postawa leżąca z podpórką, czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów
ocenianych 10 minut)
Cel – tarcza pierścieniowa TS – 4
Warunkiem rozegrania konkurencji jest udział minimum 5 zawodników.
Inne:

Na terenie strzelnicy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa zgodne z regulaminem strzelnicy.
W trakcie przeprowadzania poszczególnych konkurencji niedozwolone jest używanie: pasów
mocowanych do broni, rękawic, kombinezonów i okularów strzeleckich (nie mylić z ochronnymi☺ )

Kontakt: Andrzej Chyliński - tel. 604 454 477, e-meil: kaliber@strzelnicanietoperek.pl
Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji – przewidziane dyplomy za
miejsca od I do V oraz medale dla zwycięzców (miejsca I - III).
Harmonogram zawodów:
09:30 – rejestracja zawodników
10:00 – otwarcie zawodów
10:10 – 14:30 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
15:00 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów

Koszty uczestnictwa w zawodach:
- 20zł za każdą z konkurencji w której bierze udział zawodnik,
- 20zł opłata związana z zabezpieczeniem technicznym oraz cateringiem w trakcie trwania zawodów oraz na
ognisku.
- opłaty w przypadku korzystania z amunicji i broni organizatora:
- konkurencje z broni bocznego zapłonu – 15 zł
- konkurencje z broni centralnego zapłonu – 35zł / 40zł
Opłaty związane z startem w zawodach przyjmowane będą w dniu zawodów do godziny 10:00 w biurze
zawodów w czasie rejestracji zawodników.
Ze względu na wymogi formalne oraz celem zapewnienia odpowiedniej ilości środków technicznych i
logistycznych, ostateczny termin zgłoszenia udziału w zawodach ustala się na dzień 15 marca 2019 roku i jest
terminem nieprzekraczalnym.
Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w
poszczególnych konkurencjach w związku z ograniczoną ilością miejsc startowych.
Zawody zostaną rozegrane, niezależnie od panujących warunków pogodowych ☺.

