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- wyłonienie zwycięzcy zawodów
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
Strzelecki Klub Sportowy MILICON
98-220 Zduńska Wola
t. 609 310 777
Data zawodów –począwszy od 11 marca 2018, w każdą drugą
niedzielę miesiąca.
Start g. 8:00 zakończenie około godziny 15
Wyniki ogłoszone następnego dnia na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica BUNKIER Łaska 5 98-220 Zduńska Wola
- Pistolet bocznego zapłonu
- Pistolet centralnego zapłonu
- Karabin dowolny /otwarte przyrządy celownicze/
- Strzelba dynamiczna
- członkowie Klubu Milicon i innych klubów
- osoby posiadające licencję PZSS
- osoby bez licencji
indywidualna według uzyskanych wyników
1 miejsce: 3 tygodnie korzystania z jednego toru w strzelnicy
Bunkier za darmo /opłaty tylko za amunicję lub z własną/
2 miejsce 2 tygodnie korzystania z toru w strzelnicy Bunkier za
darmo /opłaty tylko za amunicję lub z własną/
3 miejsce 1 tydzień korzystania z toru w strzelnicy Bunkier za
darmo /opłaty tylko za amunicję lub z własną/
5 zawodów /co drugie zawody od 8 kwietnia/ w roku kwalifikowane
do Pucharu Prezesa Klubu, 4 oceniane. Najlepszy zawodnik otrzyma
ekskluzywny pistolet marki KIMBER a za zajęcie drugiego miejsca
wyjątkową szafę na broń długą i krótką!!!
Mailowo na adres klub@klub.milicon.eu lub w dniu zawodów, o
kolejności startów decyduje kolejność zgłoszenia
30 zł za pierwszą konkurencje + 10 zł za każdą następną
Broń i amunicja własna /karabinowa bezrdzeniowa/ lub
po stronie organizatora:
9mm – 1.5 pln,
7,62x39 - 2.4 pln,
.223 – 2.4 pln
strzelba -4 pln,
Zawody w kalendarzu PZSS
Zakwaterowanie po stronie zawodników
Sędzia: Grzegorz Kowalski i Kamil Similak
Możliwość zakupienia ciepłych i zimnych przekąsek

REGULAMIN ZAWODÓW klubowych STRZELECKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO ‘MILICON’

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 po komendzie STOP (odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny)
- każdy strzał oddany ponad przewidzianą ilość w konkurencji (odejmowana jest
wartość najlepszej przestrzeliny)
- stosowanie podpórki
Dyskwalifikacja
- nie stosowanie zasad bezpieczeństwa
- opuszczenie stanowiska strzeleckiego bez kontroli rozładowania broni przez sędziego
- oddanie strzału przed komendą START
Każdorazowe zacięcie broni zawodnik zgłasza przez podniesienie ręki i komendę „awaria” i
czeka na podejście sędziego.
Przy składaniu protestów i reklamacji obowiązują przepisy międzynarodowe i regulaminy
zawodów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
Bezpieczeństwo
Zabrania się wychodzenia poza linię ognia bez wyraźnej komendy sędziego
Wolno przenosić broń krótką rozładowaną, tylko w kaburze
Wolno przenosić broń długą obowiązkowo 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.
Pistolet bocznego zapłonu 20 metrów, 13 strzałów, 10 ocenianych
(3 strzały próbne czas 1 minuta, 10 strzałów ocenianych czas 2 minuty)
Tarcza TS2
postawa dowolna stojąca
Pistolety wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń
co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować),
Pistolet centralnego zapłonu 20 metrów, 13 strzałów, 10 ocenianych
(3 strzały próbne czas 1 minuta, 10 strzałów ocenianych czas 2 minuty)
Tarcza TS2
postawa dowolna stojąca
Pistolety wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń
co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować),
Karabin centralnego zapłonu. 20m stojąc. 13 strzałów, 10 ocenianych
(3 strzały próbne czas 1 minuta, 10 strzałów ocenianych czas 2 minuty)
Tarcza NT 23-P MINI
Tylko otwarte przyrządy celownicze
Amunicja pośrednia
zakaz używania amunicji z rdzeniem
Karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń
co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować) i rodzaju kolby oraz długości
lufy
Strzelna dynamiczna. 15 m. 6 strzałów cel reaktywny
(bez strzałów próbnych, czas 2 minuty, 5 strzałów ocenianych, kary: 5 sekund za każde nie
trafienie )
Dla posiadaczy samopowtarzalnych oraz wyposażonych w kolimator procedura doliczenia
5 sek
Konkurencja polega na ostrzelaniu 6 celi z jednej pozycji stojącej, zza przeszkody

