Turośń Kościelna: 2019-05-09

Otwarte zawody strzeleckie
Letnie zawody dynamiczne Summer Ten
Iwanówka 9.06.2019
1. Cel zawodów:








współzawodnictwo sportowe z użyciem pistoletu centralnego zapłonu;
popularyzacja sportu strzeleckiego;
promocja regionu i sportu w regionie;
promocja aktywnego wypoczynku;
doskonalenie umiejętności strzeleckich;
wymiana doświadczeń;
integracja klubów strzeleckich oraz sympatyków strzelectwa.

2. Organizator:


KSS Legion Wschodni, 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7 NIP: 9662126087

3. Termin i miejsce zawodów:



czerwiec 2019 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni, godz. 09:00
do 16:00
Zapisy na miejscu od godz. 7:45 do godz. 8:45

4. Uczestnictwo:
 członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni;
 członkowie innych klubów;
 obywatele RP posiadający licencję zawodnika PZSS;
 obywatele RP posiadający pozwolenie na broń sportową;
 osoby nie posiadające licencji PZSS - będą klasyfikowani poza klasyfikacja ogólną.
5. Klasyfikacja:
Prowadzona jest klasyfikacja mieszana kobiet i mężczyzn w klasie sprzętowej STANDARD i OPEN.
Klasyfikacją będą objęci wszyscy zawodnicy bez względu na przynależność klubową.
HI Faktor IPSC = suma punktów/czas
6. Nagrody:
Kategoria Open:
1. miejsce – medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom

Kategoria Standard:
1. miejsce – medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom
Wśród uczestników zawodów rozlosowane zostaną dodatkowe nagrody - niespodzianki. Losowanie
nagród odbywa się po zakończeniu zawodów i ogłoszeniu wyników. W przypadku braku osoby
wylosowanej losowana jest kolejna osoba.
7. Zgłoszenia na zawody:
- poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/tKnZsSavdhM2rboo8 do dnia 04.06.2019
do godz. 23:59 lub bezpośrednio na e-mail: zawody@legionwschodni.pl (obowiązkowo
podając imię i nazwisko, nazwę klubu, nr telefonu, adres e-mail, klasę sprzętową)
- indywidualnie przez uczestnika w dniu zawodów w zależności od wolnych miejsc;
- uczestnicy zostaną podzieleni na grupy “squady”.
- liczba miejsc startowych ograniczona do 60 osób.
8. Koszty uczestnictwa:
Przed przystąpieniem do zawodów każdy zawodnik wpłaca:
- startowe w wysokości: 160,00 zł na nr konta: 16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 mBank z
tytułem wpłaty „Zawody Summer Ten” nie później jak do 05.06.2019,
- w dniu zawodów w wysokości 200 zł,
Amunicja zapewniana jest przez zawodnika we własnym zakresie.
9. Wyposażenie zawodnika:
Zawodnik biorący udział w zawodach dynamicznych Summer Ten przystępuje do zawodów
wyposażony w pistolet centralnego zapłonu, pas, kaburę na broń (kabury wymagającej użycia palca
spustowego do jej odblokowania nie mogą być używane ) zapasowy magazynek i ładownice do
niego. Akcesoria powinny spełniać wymogi określone przez przepisy IPSC. Obowiązkowe jest
stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
Organizator zawodów nie zapewnia wyposażenia.
10. Przepisy bezpieczeństwa
10.1 Wszyscy uczestnicy zawodów w trakcie ich trwania muszą używać na torach ochronników oczu
i uszu, a wszyscy widzowie muszą w trakcie trwania zawodów używać ochronników oczu.
10.2. W konkurencji Summer Ten stosuje się odpowiednio przepisy konkurencji Pistolet dynamiczny
IPSC z wyjątkami wynikającymi z niniejszego regulaminu.
11. Klasy sprzętowe
11.1. W konkurencji Summer Ten dopuszcza się 2 (dwie) klasy sprzętowe, standard oraz open.
11.2. Klasa sprzętowa może być otwarta kiedy w niej bierze udział minimum 3 zawodników.
11.3. Pistolet dynamiczny Standard odpowiada:
11.3.1. Wszystkie pistolety spełniające wymogi klasy sprzętowej Standard, Classic oraz Production,
(załącznik D do przepisów pistolet IPSC).
11.4. Pistolet dynamiczny Open odpowiada:
11.4.1. Wszystkie pistolety spełniające wymogi klasy sprzętowej Open, (załącznik D do przepisów
pistolet IPSC).
11.5. Zabronione jest używanie języków spustowych lub nakładek na język spustowy wychodzących
z boku poza kabłąk spustu.
2.6. Broń palna musi być w stanie zdatnym do użytku i bezpieczna.

2.6.1. Broń uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez
zawodnika.
12. Amunicja:
12.1. Najmniejsze dopuszczalne wymiary łuski naboju to 9 x 19 mm. Minimalna średnica pocisku
stosowanego w zawodach to 9 mm (0,354 cala).
12.2. Minimalny współczynnik mocy 125.
12.2.1. W zawodach nie stosuje się podziału na współczynniki mocy, Major i Minor.
12.3. Ilość koniecznej amunicji zależna jest od ilości i przebiegu pojedynków, które rozegra
zawodnik.
12.4. W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających i/lub
amunicji smugowej.
12.5. Zabroniona jest amunicja która powoduje wystrzelenie z broni więcej niż jednego pocisku (z
jednego naboju).
12.6. Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku
przez zawodnika.
13. Cele
13.1. W konkurencji stosuje się dowolnie umieszczone cele metalowe reaktywne typu „Poper” , płytki
metalowe jak i cele papierowe IPSC.
14. Boksy startowe
14.1. Boksy startowe powinny być wykonane z przymocowanych do podłoża listew drewnianych .
Mieć kształt zbliżony do kwadratu o bokach długości ok. 1m. I w kolorze czerwonym.
15. Komendy
15.1. Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg
(Range Officer). Sygnał startowy rozpoczynający konkurencję jest dźwięk stopera strzeleckiego.
15.2. Komendy sędziego na torze.
Wymagane przepisami komendy wydaje się w następującej kolejności:
- „Ładuj, przygotuj się” (Load And Make Ready) lub „Gotuj broń” (Make Ready) w przypadku startu
z bronią nie załadowaną. Wydanie tej komendy rozpoczyna przebieg na torze. Pod bezpośrednim
nadzorem RO zawodnik staje twarzą do kulochwytu głównego lub w innym bezpiecznym kierunku
wskazanym przez RO, zakłada ochronniki słuchu i wzroku, przygotowuje broń do startu na torze w
zgodzie z wymaganiami pisemnego opisu toru. Po zakończeniu przygotowań, zawodnik zajmuje
pozycję startową i przyjmuje wymaganą postawę startową. Od tej pory dalsze czynności wykonuje
na polecenie RO.
- Po wydaniu komendy „Ładuj, przygotuj się” lub równoważnej, zawodnikowi nie wolno opuścić
stanowiska startowego przed wydaniem sygnału startowego bez uprzedniej zgody i
bezpośredniego nadzoru RO. Naruszenie tego wymogu skutkuje za pierwszym razem w czasie
zawodów ostrzeżeniem, a w razie powtórzenia karami z przepisu “IPSC”.
- „Jesteś gotów?” (Are You Ready?) – W braku negatywnej odpowiedzi zawodnika RO uznaje, że
zawodnik rozumie opis toru i jest gotów na sygnał startowy rozpocząć przebieg na torze. Jeśli jest
inaczej, zawodnik musi wyraźnie stwierdzić „Nie” (Not Ready). Zaleca się, by zawodnik
sygnalizował RO stan gotowości zajmując pozycję i postawę startową.
- „Uwaga” (Standby) – Po tej komendzie sygnał startowy powinien nastąpić w ciągu od 1 do 4
sekund.

- „Sygnał startowy” – wydany przez sędziego zawodnikowi nakazuje rozpoczęcie przebiegu na
torze. Jeśli zawodnik z jakiegoś powodu nie zareaguje na sygnał startowy, RO sprawdzi ponownie,
czy zawodnik jest gotów do rozpoczęcia przebiegu i ponownie zacznie przygotowania do startu od
komendy „Jesteś gotów?”.
- W razie falstartu RO najszybciej jak to możliwe zatrzyma przebieg i po doprowadzeniu toru do
stanu wyjściowego ponownie wystartuje zawodnika.
- „Stop” – Każdy RO przydzielony do danego toru może wydać tę komendę w każdej chwili w
trakcie przebiegu. Zawodnik ma obowiązek natychmiast przerwać strzelanie, zatrzymać się i
oczekiwać dalszych poleceń RO.
- W trakcie Ćwiczeń Standardowych, i/lub kiedy dwa lub więcej torów wykorzystują wspólnie oś lub
miejsce na strzelnicy, RO po zakończeniu jednego strzelania cząstkowego (stringu) lub toru a
przed rozpoczęciem następnego mogą wydawać zawodnikowi polecenia niestandardowe, np.
„Jeśli potrzeba, przeładuj broń i schowaj do kabury” (Reload if required and holster). Okoliczności
wydania i dokładne brzmienie takich poleceń powinny być omówione w pisemnym opisie toru.
- „Jeśli skończyłeś, rozładuj i pokaż do sprawdzenia” (If You Are Finished, Unload And Show
Clear) – Jeśli zawodnik zakończył strzelanie, ma obowiązek opuścić broń i umożliwić RO jej
przegląd po usunięciu magazynka, z zamkiem otwartym i pustą komorą nabojową. Rewolwer
powinien mieć bęben wysunięty na wysięgniku i puste komory.
- „Jeśli rozładowałeś, strzał kontrolny, kabura” (If Clear, Hammer Down, Holster) – Po wydaniu tej
komendy zawodnikowi nie wolno powrócić do ostrzeliwania celów.
16. Rejestracja zawodnika
16.1. Kolejność startujących zależy od numeru startowego. Rejestrujący się zawodnik otrzymuję
metryczkę a zarazem numer startowy zgodnie z zgłoszeniem.
16.2. Squad zostanie ogłoszony na miejscu w dniu zawodów.
17. Zawody:
17.1. Zawody składają się z 10 torów o różnym stopniu trudności.
18. Przebieg konkurencji
18.1. Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na początku każdego toru tzw.
"Briefing" . Później sędzia może omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego obowiązkiem.
18.1.1. Po Briefingu zawodnicy mają 3 min na zapoznanie się z torem. Po upływie tego czasu tor
zostaje zamknięty.
18.2. Zawodnik zostaje wywołany na pozycję startową przez sędziego w takiej kolejności jak
zostaną mu dostarczone metryczki.
18.3. Zawodnik wzywany jest na stanowisko strzeleckie trzykrotnie w ciągu jednej minuty.
Niestawienie się na stanowisko strzeleckie skutkuje utratą startu i przebieg „0”
18.4. Konkurencję rozgrywa się bez strzałów próbnych.
19. Wyniki
19.1. HI Faktor IPSC = suma punktów/czas ze wszystkich torów
20. Bezpieczeństwo
20.1. W czasie trwania zawodów oraz w konkurencji, zawodników obowiązują zasady

bezpieczeństwa zgodne z przepisami IPSC, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Podczas
trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:
20.2. Wyjmowanie broni przez zawodników z kabur, pudełek lub innych futerałów, tylko na
stanowisku strzeleckim lub w strefie bezpieczeństwa;
20.3. Wprowadzenie pierwszego magazynka do broni tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę
sędziego;
20.4. Zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;
20.5. Zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni;
20.6. Niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie oddawania
strzału "Squib":
20.7. Kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu;
20.8. Sędziowie jak i obsługa strzelnicy mogą nosić broń załadowaną.
21. Kary
21.1. Za niesportowe zachowanie, zamiana metryczek między zawodnikami, co skutkuje startem w
imieniu innego zawodnika, karane jest dyskwalifikacją obu zawodników.
21.3. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z zawodów.
21.4. Za podpowiedzi lub przeszkadzanie zawodnikowi podczas przebiegu , karane jest
dyskwalifikacją osoby to czyniącej lub usunięcie jej z zawodów.
22. Problemy techniczne z bronią lub amunicją
22.1. Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik.
23 Kalibracja poperów
23.1. Kalibracja poperów odbywa się amunicją 9 x 19, (9 Parabelum, 9 Luger).
23.2. Przebieg kalibracji określa załącznik nr C1 do przepisów Pistolet Dynamiczny IPSC.
24. Protesty
24.1. Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po
zaistnieniu spornego zdarzenia. Protest należy kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest
ostateczna.
24.2. Wnoszący protest zobowiązany jest wnieść opłatę kaucyjną w wysokości 50 zł, która podlega
zwrotowi w razie uznania protestu a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności.
25. Oświadczenia startującego: Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów
przez złożenie podpisu na metryczce. 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, co poświadcza podpisem na metryczce
26. Postanowienia końcowe: Administrator danych osobowych: Legion Wschodni Fundacja ul.
Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna NIP: 9662108043 Regon: 366046607 KRS: 0000651454
27. Kontakt w sprawie zawodów e-mail: zawody@legionwschodni.pl lub kierownik zawodów tel.:
506121827 w godzinach 16:00 – 18:00.

