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Regulamin
TURNIEJU ZIMOWEGO
II Podlaskich Zawodów
w Strzelectwie Taktyczno - Bojowym
Iwanówka 21.01.2018
1. Cel zawodów:








rozwijanie i popularyzacja współzawodnictwa sportowego
podnoszenie umiejętności strzeleckich
wyłonienie najlepszych zawodników,
kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego
popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy
Turośń Kościelna,
czynny odpoczynek wśród przyjaciół
integracja środowiska strzeleckiego

2. Organizator:


Klub Strzelecki Legion Wschodni

3. Termin i miejsce zawodów:
 21 stycznia 2018 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni od godz.
09:00 do 14:00
4. Uczestnictwo:


członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni, członkowie innych klubów oraz
obywatele RP posiadający licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, lub
którzy nie posiadają licencji lecz będą klasyfikowani poza klasyfikacja ogólną.

5. Klasyfikacja:
PUNKTACJA - Taktyczny tor strzelecki (karabin, zespoły dwuosobowe)
Do oceny liczy się czas pokonania toru x 2
Za każde trafienie odlicza się 1 sekundę od całkowitego czasu pokonania toru każdego
zawodników, natomiast dodaje się 10 sekund karnych za każde trafienie osoby cywilnej, za
nietrafienie celu w ogóle dodaje się 20 sekund karnych.
PUNKTACJA – Strzelanie El Presidente (pistolet, indywidualne)
O kolejności decyduję najkrótszy czas wykonania strzelania.
Za każde nietrafienie dolicza się 1 sekundę karną.
W przypadku nietrafienia celu w ogóle dolicza się 5 sekund karnych.

6. Nagrody:
I Konkurencja zespołowa
1. miejsce – medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom, nagroda
II Konkurencja indywidualna
1. miejsce – medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom, nagroda
7. Zgłoszenia:
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę klubu



internetowo na e-mail: biuro@egionwschodni.pl do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 24:00
w dniu zawodów od godz. 08:00 do godz. 09:00

8. Koszty uczestnictwa:
Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca:



startowe w wysokości: 50,00 zł
flash – Bang, granat dymny: 20 zł

plus ewentualny koszty amunicji.
Startowe zawodnicy pokrywają ze środków własnych.
Koszt amunicji dla konkurencji:

1. TAKTYCZNY TOR STREZELECKI – 60 zł
2. STRZELANIE El - PRESIDENTE – 10 zł
9. Bezpieczeństwo








każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i
potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na metryczce konkurencji
przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy zostają zapoznani z ich przebiegiem
ochronniki słuchu i wzroku obowiązują każdego strzelca. Zapewnia organizator.
broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS / ISSF formułą
zawodów.
zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o
przepisy PZSS.
organizator zapewnia na stanowisku amunicję, broń, tarcze oraz granat dymny i flashBang
dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze.

11. Przebieg zawodów
Zawody rozgrywane są jednocześnie w dwóch konkurencjach
Konkurencja nr 1 Karabin centralnego zapłonu dynamiczny
TAKTYCZNY TOR STREZELECKI – pokonywany jest w zespołach dwuosobowych.
broń: karabin centralnego zapłony AK 47 zapewnia organizator (lub własna odpowiadająca
formule zawodów)
liczba naboi: 45 szt.
postawy: stojąca, klęcząca, leżąca
cele: tarcze zapewnia organizator
czas: liczony od komendy START
1. Stanowisko ogniowe nr 1. /START/
W wyznaczonym miejscu zawodnicy ładują po 15 szt. amunicji do 3 magazynków oraz otrzymują:
jeden zawodnik granat dymny, drugi zawodnik granat flash – Bang i udają się na miejsce
STARTU.
Dwa magazynki chowają do ładownicy, trzeci magazynek podpinają do broni.
Granat dymny i flash – Bang chowają do tzw. granatnicy lub przekazują sędziemu technicznemu.
Na komendę kierownika zawodów wchodzą do pojazdu. Jeden zawodnik z przodu – na miejsce
kierowcy, drugi zawodnik siada z tyłu za kierowcą, broń odkładają na fotel i zgłaszają gotowość
sędziemu.
Na komendę START, biorą broń i z lufą skierowaną ku górze wychodzą z pojazdu.
W tym momencie włączone zostają dwa stopery, jeden mierzy czas ogólny, drugi odlicza 20
sekund. Zawodnicy, zajmują miejsca bezpieczne za pojazdem, odbezpieczają broń,
przeładowują i zaczynają prowadzić ogień do wyznaczonych celi z postawy klęczącej z
wykorzystaniem osłony pojazdu na odległość 25m /cele plus osoby cywilne nieuzbrojone/
Zza pojazdu można strzelać także w systemie Magpull.
Na komendę STOP przerywają strzelanie, zabezpieczają broń , odstawiają ją w oparciu o
pojazd, biorą granat dymny i flash - bang, wyrywają zawleczki i rzucają w strefę pomiędzy pojazd
a pole tarczowe. Biorą broń i podają komendę GOTÓW każdy.
W momencie rzutu drugi sędzia włącza stoper i po 5 sekundach podaje komendę NAPRZÓD.
Zawodnicy wstają i z bronią z lufa skierowaną ku górze biegną razem na stanowisko ogniowe
nr 2.
Stanowisko ogniowe nr 2.
Zawodnicy zajmują postawę strzelecką stojąc i zza osłony zaczynają prowadzić ogień do
wyznaczonej grupy celi na odległość 50 m. W momencie oddania pierwszego strzału, sędzia
włącza stoper i po 15 sekundach podaje komendę STOP.
Na tę komendę zawodnicy chowają się za osłonę zabezpieczają bron i po podaniu przez
każdego zawodnika komendy GOTÓW, a przez sędziego NAPRZÓD razem biegiem z bronią lufą
skierowaną ku górze biegną na punkt ogniowy nr 3.
Jeżeli podczas strzelania skończy się amunicja , zawodnik chowa się za osłonę i wymienia
magazynek, jeżeli ma jeszcze czas wówczas prowadzi ogień do komendy sędziego STOP.

Stanowisko ogniowe nr 3.
Po dobiegnięciu na stanowisko ogniowe nr 3 zajmują postawę strzelecką klęcząc i zza osłony
prowadzą ogień do wyznaczonej grupy celi.
W momencie pierwszego strzału sędzia włącza stoper i po 15 s podaje komendę STOP.
Na komendę zawodnicy chowają się za osłonę zabezpieczają broń i po podaniu przez nich
komendy GOTÓW, a przez sędziego NAPRZÓD udają się razem biegiem z bronią lufą
skierowaną ku górze na stanowisko ogniowe nr4 Jeżeli w trakcie strzelania skończy się
amunicja, chowają się za osłonę i wymieniają magazynek, jeżeli jest jeszcze czas to prowadzą
ogień do komendy STOP.
Stanowisko ogniowe nr 4.
Na stanowisku zawodnicy zajmują postawę leżąc i zaczynają strzelać do wyznaczonej grupy celi.
W momencie pierwszego strzału sędzia włącza stoper i po 15 sekundach podaje komendę
STOP i zatrzymuje główny czas pomiaru pokonania całego toru.
Zawodnicy ZABEZPIECZAJĄ BRON, NA KOMENDE KIEROWNIKA ZAWODÓW
I SPRAWDZAJĄ BROŃ.

ROZŁADUĄJ

Pozostałą amunicję zwracają na punkcie wydawania amunicji.
Konkurencja nr 2 – pistolet centralnego zapłonu strzelanie dynamiczne
EL PRESIDENTE
broń: Pistolet centralnego zapłonu – CZ P07, CZ 75B, Glock 17, XDM 4,5 zapewnia organizator
(lub własna odpowiadająca formule zawodów)
cel: tarcza p - 23 – 3 sztuki
odległość: 7 m,
liczba naboi: pistolet centralnego zapłonu 12 sztuk,
postawa: stojąca,
czas: liczony od komendy START,
Strzelanie z wymianą magazynka z postawy stojącej - gotowość, po dwa strzały do każdej
tarczy, po wymianie magazynka po dwa strzały do każdej tarczy - broń przeładowana.
Za każde nietrafienie dolicza się 1 sekundę karną. W przypadku nietrafienia celu w ogóle dolicza
się 5 sekund karnych.
KOMENDY DO STRZELANIA
ŁADUJ – po tej komendzie strzelec podpina magazynek do broni.
PRZEŁADUJ – po tej komendzie wprowadza nabój do komory nabojowej – lufa skierowana w
stronę kulochwytu.
GOTÓW – po tej komendzie strzelający stoi w postawie gotowości ,zgłasza gotowość do
strzelania odpowiadając – GOTÓW.
OGNIA – po tej komendzie strzelający prowadzi ogień do tarcz.
DO PRZEJRZENIA BROŃ – po tej komendzie strzelający wyjmuje magazynek broni i pokazuje
komorę nabojowa prowadzącemu strzelanie.
PRZEJRZAŁEM – po tej komendzie zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w kierunku
kulochwytu i odkłada bron na stół lub chowa do kabury.

11. Oświadczenia startującego:


startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów. Startujący oświadcza, że
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z
późn. zmianami) przez Legion Wschodni Fundacja oraz wykorzystanie jego wizerunku.

12. Sprawy różne:
 każdy z zawodników, który nie stawi się na stanowisku startu, otrzymuje automatycznie
ostatnie miejsce
 prowadzona jest indywidualna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich.
 wygrywa zawodnik /zespół/ który zdobędzie największą ilość punktów
 w konkurencji zawodnik może brać udział tylko jeden raz,
 każdy protest będzie rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna
 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego
interpretacji
 sędziowie zawodów mogą brać udział w zawodach
 zgłoszenia i informacja: biuro@legionwschodni.pl oraz Kierownik Zawodów:
tel. 696 009 203 Leszek Słowicki.

DYREKTOR
KSS Legion Wschodni
Leszek Słowicki

