Otwarte Zawody Strzeleckie – Pistolet CzP/CZ, Karabin CzP/CZ + TRAP
REGULAMIN ZAWODÓW

Organizator:
Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”
Ul. Siedlecka 1A
72-010 Police
Tel: 693 183 910
E-mail: grajcar@police.pl
Kierownik Zawodów – Andrzej Sulawiak
Termin i miejsce zawodów:
13 sierpnia 2017 roku, Strzelnica Sportowa w Dobieszczynie
Program zawodów:
09.00 – rozpoczęcie zawodów
15.00 – planowane zakończenie, ogłoszenie wyników
UWAGA! Wszyscy miłośnicy i posiadacze wszelkiej broni dawnej, historycznej,
kolekcjonerskiej, rekonstrukcyjnej, również broni białej - będą mile widziani ze swoimi
"skarbami"! Przygotujemy stoły do wyeksponowania wszelkich jednostek broni.
Będzie okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń - a także, aby nacieszyć serce i oko.
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STRZELBA GŁADKOLUFOWA
Konkurencja: TRAP
- Amunicja – masa ładunku śrutu nie może przekraczać 24,5g, średnica ziaren śrutu nie może
być większa niż 2,6 mm
- Ilość przelotów - 25
- Punktowanie: 1 punkt za jednego rzutka
Okulary ochronne obowiązkowe!
BROŃ CENTRALNEGO ZAPŁONU
Konkurencja 1: PISTOLET 25 m
- Broń- dowolny pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu w kalibrze od 9 mm
- Przyrządy celownicze - mechaniczne
- Tarcza - ISSF 20/50 (TS-2) - oceniane trafienie w czarne pole
- Postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
- Odległość – 25 m
- Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji
- Czas konkurencji – 10 minut
Konkurencja 2: KARABIN 100 m
- Broń - dowolny karabin centralnego zapłonu
- Przyrządy celownicze - mechaniczne
- Tarcza - ISSF 20/50 (TS–2) - oceniane trafienie w czarne pole
- Postawa – leżąca bez podpórki
- Odległość – 100 m
- Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji
- Czas konkurencji – 13 min
BROŃ CZARNOPROCHOWA
Konkurencja 1: PISTOLET 25 m Kuchenreuter (MLAIC nr 6)
- Broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej
- Przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni
- Pocisk – wyłącznie okrągła kula
- Tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) - oceniane trafienie w czarne pole
- Postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki
- Odległość – 25 m
- Przebieg konkurencji: 13 strzałów, 10 najlepszych strzałów jest zaliczane do punktacji
- Czas konkurencji – 30 minut
Konkurencja 2: KARABIN 100 m Whitworth (MLAIC nr 4)
- Broń — dowolny odprzodowy karabin kapiszonowy
- Przyrządy celownicze — właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i
muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni
- Pocisk — okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk
- Tarcza —ISSF 20/50 (TS–2)
- Postawa — leżąca bez podpórki
- Odległość — 100 metrów
- Czas konkurencji – 30 min
Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego i kapiszonòw produkcji przemysłowej.
Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych.
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Dopuszcza się użycie prochownicy jedynie w formie pojemnika na kaszę.
Biały strzał - strzał rozgrzewający można wykonać w czasie 30 min przeznaczonych na
rozegranie konkurencji, w kierunku kulochwytu poza tarcze, po wcześniejszym zgłoszeniu tej
czynności sędziemu stanowiskowemu.
ZASADY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW:
Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach
Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim tylko na polecenie
prowadzącego strzelanie.
Zabrania się pozostawiania naładowanej broni bez dozoru. W czasie odpoczynków i innych
przerw w strzelaniu zabrania się odkładania broni załadowanej.
W trakcie strzelania posiadacze telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach
wyłączyć sygnały dźwiękowe.
Od zawodnika wymagana jest znajomość broni, z której strzela.
Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie
przeznaczonym na jej rozegranie, przez zawodnika, bez pomocy innych osób.
Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być
natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego, zanim podejmie
jakiekolwiek inne postępowanie.
Każda usterka broni własnej, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie
zawodnika z zawodów.
Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie
trwania konkurencji. Zabronione jest przebywanie na stanowiskach strzeleckich innych osób
poza zawodnikiem.
Dozwolona jest kontrola strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić
żadna inna osoba
Zabrania się używania broni wyposażonej w przyrządy celownicze inne niż wskazane w
opisie konkurencji.
Każdy uczestnik może złożyć protest sędziemu stanowiskowemu lub Sędziemu Głównemu w
przypadku problematycznej decyzji, lub stwierdzenia nieregulaminowego zachowania innych
zawodników. Protesty składa się jedynie w formie pisemnej, na ręce Sędziego Głównego,
po uiszczeniu opłaty w wysokości 250,00 zł, ale nie później niż 30 min. przed ogłoszeniem
wyników. Sędzia Główny opiera swoją decyzję na podstawie konsultacji z sędziami
stanowiskowymi, z zachowaniem warunku, że decyzja końcowa jest podejmowana przez
Sędziego Głównego.
Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego, w miarę możliwości organizacyjnych,
w trybie natychmiastowym,
Opłata za wniesiony protest jest zwracana w przypadku uwzględnienia protestu.
Okulary i ochronniki słuchu obowiązkowe!

Uczestnictwo:
- Wszyscy chętni
Klasyfikacja:
- indywidualna
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Nagrody:
- Konkurencja rzutkowa Trap: Puchar Przechodni + nagroda rzeczowa
- Konkurencje pistoletowe : nagroda rzeczowa
- Konkurencje karabinowe: nagroda rzeczowa
- Dyplomy za pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji
Zgłoszenia:
!!! Informujemy o obowiązku zapisów do zawodów na adres: grajcar@police.pl lub
telefonicznie: 693 183 910.
Zapisy przyjmowane do 05.08.2017.
Ilość zawodników jest ograniczona!
Koszty uczestnictwa:
Opłata startowa w wysokości
- 15 zł. (kwotą odliczoną) za konkurencję rzutkową
- 10 zł. (kwotą odliczoną) za konkurencję kulową
- Pokrycie kosztu zakupu rzutków oraz obsługi
Pozostałe:
Organizatorzy mają prawo nie dopuścić zawodnika do strzelania w przypadku
nieodpowiedniej broni lub innej przyczyny, która dyskwalifikuje startującego.
Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych.
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