REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH
KLUBÓW SPORTOWYCH ‘MILICON’ & 'TOP GUN'

1. CEL ZAWODÓW

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

- wyłonienie zwycięzcy zawodów
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
- pokazanie współpracy 2 klubów
Strzelecki Klub Sportowy MILICON
Strzelecki Klub Sportowy TOP GUN

Data zawodów:
- 13 lipca od godz. 15.00 na strzelnicy „Bunkier”
Zduńska Wola, ul. Łaska 5, tel.: 609 310 777.
3.

TERMIN I MIEJSCE
ZAWODÓW

– 14 lipca 2018 r. od godz. 08.30 na strzelnicy RP,
Hotel „Pelikan” ul .Wierzbińska 58 Aleksandrów Ł.,
tel.: 607 602 685.

Dzień 1:
- strzelba dynamiczna,
- pistolet dynamiczny
4. PROGRAM ZAWODÓW

5. UCZESTNICTWO

6. KLASYFIKACJA

7. NAGRODY

8. ZGŁOSZENIA

Dzień 2:
- Pistolet dynamiczny 9 mm- trenażer strzelecki, cele
statyczne i ruchome
- karabin centralnego zapłonu
 członkowie Klubów Milicon i TOP GUN
 osoby posiadające licencję PZSS
 osoby bez licencji
- indywidualna według uzyskanych wyników
 za miejsce 1: szafa na broń długą i krótką
SEJFY.pl, komplet odzieży firmy
BRUBECK, puchar
 za miejsce 2: komplet odzieży firmy
BRUBECK i zestaw uniwersalny do
czyszczenia BREAKTHROUGH broni z
firmy MILICON,
 za miejsce 3: komplet odzieży od firmy
BRUBECK
- termin zgłoszeń: do godz. 14.00 13 lipca 2018 r.,
telefonicznie: 609 310 777 / 607 602 685 lub email:
pawel@bunkier.pro oraz kontakt@klubtopgun.pl

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

10. SPRAWY RÓŻNE

Wpisowe- 200 zł- płatne gotówką w dniu zawodów
amunicja: 9 mm – 1.2 zł // .223 rem – 2.4 zł //
strzelba – 2.4 zł
komplet amunicji dzień 1: 38,40 zł
komplet amunicji dzień 2: 54,00 zł

Zawody w kalendarzu PZSS
Zakwaterowanie po stronie zawodników

Regulamin konkurencji
Komendy:
Ładowanie broni tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie „ładuj”
Rozpoczęcie strzelania tylko po komendzie „start”
Po komendzie „stop” należy natychmiast zaprzestać strzelania
Po komendzie „rozładuj” należy rozładować broń (wyjąć magazynek oraz nabój z komory
nabojowej) oraz czekać z otwartym zamkiem na sędziego celem okazania rozładowanej broni.
Kary
Od końcowego wyniku zostaną odjęte 2 punkty za:
 każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę
 każdy strzał oddany ponad przewidzianą ilość w konkurencji (odejmowana jest
wartość najlepszej przestrzeliny)
 stosowanie podpórki
Dyskwalifikacja
 nie stosowanie zasad bezpieczeństwa
 strzał po komendzie STOP
 opuszczenie stanowiska strzeleckiego bez kontroli rozładowania broni przez sędziego
 oddanie strzału przed komendą START
Problem z bronią i/lub amunicją zgłaszać należy sędziemu zawodów przez podniesienie ręki
(sędzia decyduje o sposobie usunięcia problemu i powrocie do rywalizacji, bądź braku
zaliczenia konkurencji).
Przy składaniu protestów i reklamacji obowiązują przepisy międzynarodowe i regulaminy
zawodów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Uwagi odnośnie bezpieczeństwa:
- Zabrania się wychodzenia poza linię ognia bez wyraźnej komendy sędziego
- Broń krótką przenosić można jedynie rozładowaną (w kaburze bądź przeznaczonym dla niej
innym opakowaniu).
- Broń długą można przenosić wyłącznie rozładowaną, bez podłączonego magazynka, z lufą
skierowaną w górę.
- Bronią wolno manipulować, wyjmować z kabury, trenować na sucho tylko w strefach
bezpieczeństwa
- W strefach bezpieczeństwa nie wolno manipulować amunicją, także tzw. zbijakami.
- Nie wolno ładować magazynków/broni amunicją w strefie bezpieczeństwa.
- Dobywanie broni z futerałów i innych pojemników do przenoszenia tylko na stanowisku
strzeleckim.
- Niebezpieczne manipulowanie bronią, kierowanie niebezpieczne lufy, dobywanie broni,

dotykanie broni podczas gdy inni uczestnicy są między bronią a kulochwytem, może grozić
dyskwalifikacją.
- Palec na spuście może być tylko bezpośrednio po skierowaniu broni w kierunku celu.
W trakcie konkurencji strzeleckich nie wolno przemieszczać się z palcem na spuście.

Dzień 1
Strzelnica Bunkier- ul. Łaska 5, Zduńska Wola
Tel.: 609 310 777
1) Strzelna dynamiczna.
Odległość 15 m., 6 strzałów, cel reaktywny- broń własna lub strzelnicy (bez strzałów
próbnych, czas 2 minuty, 5 strzałów ocenianych. Kary: 5 sekund za każdy brak trafienia)
Dla posiadaczy strzelb samopowtarzalnych oraz wyposażonych w kolimator- procedura
doliczenia 5 sekund.
Konkurencja polega na ostrzelaniu 6 celi z jednej pozycji stojącej, zza przeszkody, ze
zmianą pozycji.
2) Pistolet centralnego zapłonu.
Glock 17- 4 gen – zapewnia strzelnica
20 metrów, 20 strzałów, 20 ocenianych, czas 1 minuta (2 magazynki po 10 sztuk, zmiana
magazynka w trakcie, tarcza TS2, dowolna postawa stojąca).
Dozwolone kabury i ładownice lub zmiana magazynka branego ze stolika

Dzień 2
Strzelnica RP, hotel Pelikan, ul. Wierzbińska 58, Aleksandrów Ł.
Tel.: 607 602 685
1) Pistolet centralnego zapłonu.
Strzelnica zapewnia kilka typów pistoletów (Glock 17, CZ, Walter, Beretta), oczywiście
można strzelać również z własnej broni i amunicji)
Odległość 15 metrów, strzelamy tor IPSC z wykorzystaniem interaktywnego trenażera
strzeleckiego. Ilość amunicji- 25 szt., przy bezbłędnym strzelaniu wystarczy 20 szt.
2) Karabin dynamiczny
Typ dowolny, przyrządy otwarte. Odległość 20 metrów, 20 strzałów, 2 magazynki po 10 szt.
Dozwolone ładownice lub pobranie magazynka z miejsca oddawania strzałów. 10 strzałów
pozycja stojąca dowolna, 10 strzałów- dowolna pozycja klęcząca.

