Starogard Gdański 8-03-2019 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IV Otwartych Zawodów Strzeleckich
w II cyklu 6 strzelnic 2019 – od 9.02.2019 do 13.04.2019
w dwuboju indywidualnie
z karabinu centralnego zapłonu kal. 7,62 mm,
pistoletów centralnego zapłonu: kal. .32 i kal. 9 mm
oraz strzelby gładkolufowej kal. 12
w dniu 16 marca 2019 r.
w Bietowie k/Lubichowa
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Szanowni Goście – Zawodnicy
Organizator IV Otwartych Zawodów Strzeleckich w „II cyklu 6 strzelnic 2019” w dniu 16
marca 2019r. zaprasza na otwarte zawody strzeleckie w konkurencjach indywidualnych z karabinu
centralnego zapłonu kal. 7,62 mm, pistoletów centralnego zapłonu kal. .32 i 9 mm oraz strzelby
gładkolufowej kal. 12.
I.

Program zawodów:
1. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w sobotę 16 marca 2019r. na strzelnicy myśliwsko – sportowej „Borowiacka”
w Bietowie/Lubichowa.
8.30 - przyjazd zawodników
8.40 - uroczyste otwarcie zawodów
9.00 - rozpoczęcie konkurencji Kcz, Pcz, Trap
9.00 - rozpoczęcie konkurencji dynamicznych
16.00 - zakończenie zawodów
 Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora !!
2. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach biorą udział zawodnicy indywidualnie, seniorzy, juniorzy i młodzicy, którzy
powiadomili organizatora o zamiarze uczestnictwa. Zgłoszenia imiennego należy dokonać listownie
do dnia poprzedzającego dzień zawodów. na adres KS „TARCZA” LOK w Starogardzie Gd. ul.
Zielona 18, 83-200 Starogard Gd., adres mailowy: kstarcza@lokstarogard.com, lub tel. 508 071 319
– do Prezesa Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK – Krzysztof Reczko; listę zgłoszeń do zawodów
zamyka się w dniu zawodów o godz. 11.00.
Zawodnicy LOK zabierają z sobą legitymację członka LOK wraz z opłaconymi na bieżąco
składkami członkowskimi.
3. Zabezpieczenie materiałowe
 Broń: Pcz, Kcz i strzelbę gładkolufową zabezpiecza Klub Strzelecki „Tarcza” LOK
 Amunicję kal. 7,62x39, kal. .32, kal. 9 mm Para oraz kal. 12 zabezpiecza Klub
Strzelecki „Tarcza” LOK
4. Sprawy finansowe
Wpisowe (startowe) od zawodnika seniora wynosi 70,00 zł (za konkurencje Pcz i Kcz),
Konkurencja Kcz-10 NA DZIKIM WSCHODZIE dla seniorów i juniorów posiadających
licencje PZSS – 45 zł.
Konkurencja strzelba śrutowa ” TRAP: 10” dla seniorów i juniorów posiadających licencje
PZSS – 40 zł.
Start w konkurencjach NA DZIKIM WSCHODZIE i ”TRAP-10” dotyczy zawodników
startujących w konkurencjach głównych KS Tarcza (nie można startować w KŻR i
korzystać z dodatkowych konkurencji KS Tarcza).

II. Regulamin zawodów:
Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Zawodów Strzeleckich Ligi Obrony Kraju i
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zawodnicy startują do poszczególnych konkurencji
zgodnie z wpisem na listę startową.
a) Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kal. 7,62 mm (kbk GN) – 10 juniorów open i seniorów
open (konkurencja oddzielnie dla juniorów i dla seniorów).
Cel
- tarcza sportowa ksp 500x500 mm
Odległość
- 100 m
Postawa
- stojąca z wolnej ręki
Ilość strzałów
- 3 strzały próbne - 10 ocenianych (czas do 3-10 min)
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Ocena wyników

- suma punktów uzyskanych w strzelaniu

b) Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. .32 Pcz – 20 seniorów open i juniorów open
(konkurencja oddzielnie dla juniorów i oddzielnie dla seniorów).
Cel
- tarcza sportowa ps 500x500 mm
Odległość
- 25 m
Postawa
- stojąc z wolnej ręki
Ilość strzałów
- 3 strzały próbne - 20 ocenianych (czas do 3 + 15 min)
Ocena wyników
- suma punktów uzyskanych w strzelaniu
c) NA DZIKIM WSCHODZIE - Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kal. 7,62x39 Kcz (6
strzałów) oraz pistoletu centralnego zapłonu 9 mm Pcz (12 strzałów) – seniorów i juniorów open
(licencja PZSS)
Cel
- tarcze strzelecka IPSC o wym. 380x305 mm z tektury z oznaczonymi
polami alpha, charlie i delta
Odległość
- Kcz - 50 m
- Pcz - 10-15 m
Ilość strzałów
- 6 strzałów ocenianych z Kcz po 2 do tarczy IPSC
- 12 strzałów ocenianych po 2 strzały do każdej tarczy IPSC po lewej i
prawej stronie parawanu z wymianą magazynka po oddaniu 6 strzałów).
Broń i amunicja:
- pistolet (rewolwer) centralnego zapłonu w kal. od 9 mm PARA(.38’)
wzwyż oraz karabin centralnego zapłonu kalibru 7x39 amunicja o
normalnej energii
Zasady strzelania:
- zawodnicy strzelają pojedynczo z broni zabezpieczonej przez
organizatora lub z broni własnej. W przypadku broni własnej o kal.
innym niż 9 mm PARA, zawodnik obowiązany jest do posiadania
własnej amunicji. Zawodnik oczekuje na stanowisku strzeleckim w
postawie relax (ręce opuszczone, dłonie przy zewnętrznej części ud).
Kcz - Broń zabezpieczona, z podpiętym magazynkiem zawierającym
amunicję (6 sztuk) Po zgłoszeniu przez zawodnika gotowości, na sygnał
timera, zawodnik ładuje broń i ostrzeliwuje cele (po 2 strzały do tarczy 3 tarcze IPSC) z wyznaczonego obszaru. Pole, po którym może
przemieszczać się zawodnik ograniczone będzie taśmą ostrzegawczą.
Ładowanie broni tylko i wyłącznie na stanowisku strzeleckim.
Wprowadzenie naboju do komory nabojowej przed sygnałem startu lub
poza stanowiskiem strzeleckim oraz przekroczenie linii ograniczającej
pole przemieszczania się strzelca skutkuje dyskwalifikacją zawodnika!!!
Pcz - Broń niezaładowana leży przy stanowisku strzeleckim, załadowane
2 magazynki po 5 szt. amunicji leżą obok broni. Po zgłoszeniu przez
zawodnika gotowości, na sygnał timera, zawodnik ładuje broń i
ostrzeliwuje cel zza parawanu z prawej strony, a następnie, po oddaniu 5
strzałów wymienia magazynek i przemieszcza się na lewą stronę
parawanu i oddaje kolejną seria 5 strzałów. Pole, po którym może
przemieszczać się zawodnik ograniczone będzie taśmą ostrzegawczą.
Ładowanie broni tylko i wyłącznie na stanowisku strzeleckim.
Wprowadzenie naboju do komory nabojowej przed sygnałem startu lub
poza stanowiskiem strzeleckim oraz przekroczenie linii ograniczającej
pole przemieszczania się strzelca skutkuje dyskwalifikacją zawodnika!!!
Czas konkurencji (Kcz i Pcz) jest mierzony od chwili sygnału danego
przez timer – do ostatniego strzału. Po zakończonym strzelaniu zawodnik
rozładowuje broń, okazuje ją do przejrzenia sędziemu prowadzącemu
konkurencję.
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Ocena wyników:

- trafienie celu w strefie Alpha – 5 pkt, Charlie-3 pkt. i Delta-1 pkt.
Nietrafienie celu – 0 pkt.
Wynik oblicza się poprzez podzielenie uzyskanych punktów przez czas
wskazany timerem, otrzymany faktor (do trzeciego miejsca po przecinku)
stanowi o wyniku, jaki uzyskał strzelający.
Klasyfikacja:
- wygrywa zawodnik, który uzyskał najwyższy faktor.
UWAGA: Istnieje możliwość zmiany celów z papierowych na stalowe – reaktywne.
d) Strzelanie ze strzelby gładkolufowej ” TRAP: 10” – tylko seniorzy i juniorzy (licencja PZSS)
TRAP - 10 to 10 strzałów ocenianych ze strzelby śrutowej do 10 rzutków.
Postawa strzelecka: stojąc, ze złożenia. Do jednego rzutka można oddać tylko 1 strzał. Z każdego
stanowiska należy oddać 2 strzały do 2 rzutków. Po oddaniu 2 strzałów ze stanowiska nr 1 strzelec
musi być gotowy do przejścia na stanowisko nr 2 itd. aż do stanowiska nr 5.
Punktacja: stanowisko nr 1 –7/6, nr 2 –5/4, nr 3 -3/3, nr 4 -5/4 nr 5 –7/6.
Maksymalna liczba punktów 50. Przy równym wyniku o miejscu decyduje ilość trafień, a w
przypadku równej ilości trafień decydują trafienia wyżej punktowane.
III. Ocena i klasyfikacja
Strzały próbne oddajemy do tarcz oznaczonych jako próbne, nie liczą się do punktacji. Następnie po
oddaniu dwudziestu strzałów do tarcz – ocenianych, następuje spisanie wyników do metryki strzelania
i przekazanie ich do komisji sędziowskiej.
Komisja sędziowska ustala wyniki z oddanych 20 strzałów w danej konkurencji; trafienie w linię
uznaję się jako trafienie w pole o wyższej numeracji. W przypadku równej ilości zdobytych punktów,
o zajętym miejscu decyduje ilość przestrzelin o większej wartości punktowej.
Nagrody:
A – Indywidualnie seniorzy, juniorzy,
I – III miejsce za strzelanie z karabinu centralnego zapłonu

– dyplom

B – Indywidualnie seniorzy, juniorzy
I – III miejsce za strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu

– dyplom

C – Indywidualnie seniorzy i juniorzy
I – III miejsce za strzelanie z strzelby gładkolufowej

– dyplom

D – Indywidualnie seniorzy i juniorzy
I – III miejsce za strzelanie dynamiczne

– dyplom

E – Dwubój seniorzy i juniorzy
I – III miejsce

-

F – Dwubój dynamiczny seniorzy i juniorzy
I – III miejsce

-

– dyplom
– dyplom

Puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy będą wykonane imiennie i wręczone na następnych
zawodach po zakończeniu cyklu 6 strzelnic (brane będą pod uwagę wyniki z wszystkich
zawodów łącznie). W zawodach przeprowadzanych w miesiącach luty, marzec i kwiecień po
szóstych zawodach (wynik łączny z całego cyklu) rozlosujemy 3 upominki zakupione w
zaprzyjaźnionym sklepie – Sklep Myśliwski Czapla. Będą to przydatne w codziennych
treningach akcesoria. Losowanie odbywać się będzie za pomocą losowo wybieranych numerów
startowych z zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej. Numer przyznany na 1
zawodach będzie obowiązywał do zakończenia cyklu.
IV. Postanowienia końcowe
1. W czasie zawodów obowiązuje zawodników wysoka dyscyplina i przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa na strzelnicy.
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2. Strzelanie wykonuje się z broni i amunicji zabezpieczonej przez organizatora bądź z własnej
zawodnika, dopuszczonej przez organizatora. Zobowiązuje się do korzystanie z ochraniaczy słuchu
podczas strzelania konkurencji pistolet centralnego zapłonu. W konkurencjach dynamicznych
dodatkowo okulary. Zezwala się na korzystanie z lunet obserwacyjnych. W przypadku konkurencji
karabinu centralnego zapłonu zezwala się na korzystanie ze strojów strzeleckich i pasów
strzeleckich.
Zabrania się:
a) korzystania ze sprzętu innego, niż zabezpieczonego przez organizatora, bądź dopuszczonego
przez organizatora do zawodów.
b) stosowania na broni optycznych i optoelektronicznych przyrządów celowniczych.
c) korygowanie strzelania przez innych uczestników, widzów, kibiców.
d) przebywanie w strefie stanowisk strzeleckich przez osoby postronne, zawodników nie
odbywających strzelania w danej kolejności.
3. W czasie zawodów w sprawach spornych decyzje podejmuje komisja sędziowska.
4. Organizator zabezpiecza catering.
5. Ewentualne protesty należy składać na piśmie w czasie 30 minut po zakończeniu każdej
konkurencji od momentu oficjalnego zakończenia konkurencji. Rozpatruje je komisja sędziowska
zawodów i powiadamia zainteresowanego o uznaniu lub odmowie protestu wraz z uzasadnieniem.
Warunkiem przyjęcia protestu przez komisję jest wpłacenie wadium w wysokości 100 PLN. W przypadku
uznania słuszności zgłoszonego protestu wadium podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku, gdy protest nie
został uwzględniony, wadium przekazywane jest na fundusz organizatora.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z BRONIĄ NA STRZELNICY.
Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim przenosi się broń w następujący sposób:
1. Broń długą można przenosić tylko całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek amunicji,
łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka, z lufą skierowaną w górę lub w
dół – zawsze z zamkiem w tylnym położeniu lub z włożoną flagą bezpieczeństwa. Można ją także
przenosić w pudełkach lub pokrowcach, a jakiekolwiek inne czynności z bronią można
prowadzić tylko na komendę sędziego lub prowadzącego strzelanie.
2. Broń krótką można przenosić wyłącznie całkowicie rozładowaną tj. bez jakiejkolwiek
amunicji, łusek, atrap i zbijaków w jej obrębie; bez podpiętego magazynka - tylko w kaburach,
pudełkach lub pokrowcach, a jej wydobycie może nastąpić tylko i wyłącznie na komendę
sędziego lub prowadzącego strzelanie.
Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na
komendę sędziego lub prowadzącego strzelanie.
Po zakończeniu strzelania zawodnik zobowiązany jest do opuszczenia broni i przedstawienia jej
do sprawdzenia sędziemu lub prowadzącemu strzelanie bez podpiętego magazynka, z otwartym
zamkiem i pustą komorą nabojową. Następnie należy zwolnić zamek i oddać strzał kontrolny.
Jeżeli broń jest rozładowana i przejrzana przez sędziego lub prowadzącego strzelanie zawodnik
chowa ją do kabury lub pokrowca i opuszcza stanowisko strzeleckie.

Prezes
KS „TARCZA” LOK
Krzysztof Reczko
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