Otwarte Zawody w Strzelectwie Tarczowym
z okazji 80-tej rocznicy
wybuchu II Wojny Światowej
VIII runda zawodów, rozgrywanych w ramach Grand Prix 2019
o puchar Prezesa Klubu "Kaliber 7,62"

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:

14 września 2019r. (sobota) godz. 09:00, 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 !!!
Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach, muszą zarejestrować się w wyznaczonym terminie (do dnia
12 września 2019r godz. 15:00) na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6BrbA7PeYZxI4sB8qOXHCut2ePHoPqcKwkoVxse5xzKw/viewform
oraz uiścić zaliczkę w wysokości 35zł (i wyłącznie w tej kwocie ☺) na konto:
Stowarzyszenie "Kaliber 7,62"

82 1600 1462 1834 4853 9000 0001
tytuł wpłaty: zawody OZwST wrzesień - imię, nazwisko zawodnika
W związku z ograniczeniami czasowymi w zawodach będą mogli wziąć udział wyłącznie zawodnicy,
którzy dokonają rejestracji elektronicznej w wyznaczonym terminie.
Broń i amunicja
Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni:
- 9x19mm Para – (Glock 17, Glock 19, P-99, CZ-85, PM 98 Glauberyt)
- 5,6mm – (CM - 2, KK-150, kbks wz.48; Margolin, S&W, CZ - 75 Kadet, Drulov, Toz-35)
- 7,62x39 – (AK-47, AKMS, SKS, CZ 58)
- 7,62x54R (Mosin wz.91/30)
- 223Rem – (Beryl, AR-15)
- 12/70 – (Mossberg 500, Uzkon TRX, BR99)
które w miarę możliwości, będzie można użyć w trakcie zawodów. Organizator nie zapewnia broni w
konkurencji: karabin centralnego zapłonu w klasie: repetier open i optyka.

Konkurencje: Przewiduje się przeprowadzenie jedenastu konkurencji w osiemnastu klasach sprzętowych:
1) Pistolet sportowy bocznego zapłonu - odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,
dozwolone strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas
na oddanie strzałów ocenianych 10 minut.). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 4
2) Pistolet centralnego zapłonu - odległość 25m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone
strzelanie jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minut, czas na oddanie
strzałów ocenianych 10 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 4
3) Pistolet dowolny - odległość 50m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, dozwolone strzelanie
jedno i oburącz, postawa stojąca (czas na oddanie strzałów próbnych – 5 minuty, czas na oddanie strzałów
ocenianych 10 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 4
4) 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 – 5 minuty, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 4
5) Karabin sportowy bocznego zapłonu - odległość 50m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,
dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z „wolnej” ręki (czas na oddanie strzałów
próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut). Cel – tarcza pierścieniowa TS - 1
6) Historyczny karabin sportowy bocznego zapłonu - karabin kbks, wyprodukowany przed rokiem 1970 w
oryginalnym oprzyrządowaniu (muszka, szczerbinka) - odległość 75m, 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 - 4
7) Karabin centralnego zapłonu - odległość 100m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,
dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z podpórką (Dozwolony jeden punkt
podparcia broni. Ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej),
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: standard
(przyrządy celownicze otwarte: muszka – szczerbinka) i open (przyrządy celownicze zamknięte:
przezierniki, dioptery) z rozgraniczeniem na broń typu: repetier i semi-auto.
8) Karabin centralnego zapłonu z optyką - odległość 100m, do 5 strzałów próbnych + 10 strzałów
ocenianych, postawa leżąca z podpórką (Dozwolony jeden punkt podparcia broni. Ręka wspomagająca
może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej) czas na oddanie strzałów próbnych – 5
minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Cel – tarcza pierścieniowa TS – 3
9) Karabin centralnego zapłonu - odległość 200m, 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych,
dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z podpórką (Dozwolony jeden punkt
podparcia broni. Ręka wspomagająca może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej),
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: standard
(przyrządy celownicze otwarte: muszka – szczerbinka) i open (przyrządy celownicze zamknięte:
przezierniki, dioptery) z rozgraniczeniem na broń typu: repetier i semi-auto.
10) Karabin centralnego zapłonu z optyką - odległość 200m, do 5 strzałów próbnych + 10 strzałów
ocenianych, postawa leżąca z podpórką (Dozwolony jeden punkt podparcia broni. Ręka wspomagająca
może trzymać broń nie dalej niż na wysokości komory nabojowej) czas na oddanie strzałów
próbnych – 5 minut, czas na oddanie strzałów ocenianych 10 minut. Cel – tarcza pierścieniowa TS – 4
11)Strzelba gładkolufowa – 10 celi rozstawionych wzdłuż linii otwarcia ognia w odległość od 10 do 20m,
każdy z zawodników oddaje 10 strzałów, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne. Do wyniku
końcowego liczy się czas przebiegu +5 sekund karnych za każdy nietrafiony cel. Przewiduje się
rozgraniczenie dwóch klas sprzętowych: standard (strzelby typu pump action - "pompka") i open
(dowolna strzelba gładkolufowa oraz dowolna modyfikacja przyrządów celowniczych). W przypadku
korzystania z strzelby zasilanej magazynkiem pudełkowym do łącznego czasu zawodnika dolicza się 5 sek.
W klasie standard dopuszcza się używanie maksymalnie amunicji 28g.

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☺ )
Każdy z zawodników powinien posiadać zapasową ilość amunicji do przeprowadzenia dogrywki w
przypadku takiego samego wyniku punktowego na miejscach medalowych.

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).
Ponadto zawody OZwST rozgrywane będą w ramach rozgrywki Grand Prix 2019 o puchar Prezesa
Klubu "Kaliber 7,62" celem wyłonienia najlepszych strzelców sezonu 2019 w poszczególnych konkurencjach.
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie wśród wszystkich zawodników biorących udział w cyklu zawodów
organizowanych przez Nasz Klub i składających się z serii jedenastu zawodów (jedne miesięcznie) - wszystkie
zawody są zgłoszone do PZSS i odbywać się będą z obserwatorem LZSS. Terminy poszczególnych edycji
dostępne są na stronie: http://www.strzelnicanietoperek.pl/kalendarz/
Wśród wszystkich uczestników zawodów, którzy wezmą udział w przynajmniej 6 (sześciu)
edycjach zawodów OZwST, rozlosowane zostaną na koniec sezonu cenne nagrody miedzy innymi pistolet
i karabinek.
Po zakończeniu zawodów (ok. godz. 15:00) przewidziane jest wspólne spotkanie przy ognisku
(kiełbaska, itp.).
Harmonogram zawodów:
08:30 – rejestracja zawodników
09:00 – otwarcie zawodów
09:10 – 15:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
15:30 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów
Koszty uczestnictwa w zawodach:
- 20zł za każdą z konkurencji w której bierze udział zawodnik (25zł w przypadku braku wpłaty zaliczki)
- 25zł 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 – 30zł / 40zł
- konkurencja z broni gładkolufowej – 25 zł
Opłaty związane z startem w zawodach przyjmowane będą w dniu zawodów do godziny 09:00 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 12 września 2019 roku i
jest terminem nieprzekraczalnym.
Wpłata zaliczki nie później niż 12 września 2019 roku godz. 15:00 dotyczy zaksięgowania płatności na
koncie organizatora.
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 ☺.

