Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Polic – Rewolwer CP,
Pistolet CP, Karabin CP + Strzelba CP 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 – Miłosz Gawryło
Termin i miejsce zawodów:
27 października 2019 roku, Strzelnica Sportowa w Dobieszczynie
Program zawodów:
10.00 – 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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Konkurencja 1: REWOLWER CP 25 m
- broń: dowolny rewolwer CP
- przyrządy celownicze: zgodne z oryginałem
- tarcza: Psp 25 m
- przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych)
- postawa: stojąc – strzelanie tylko z jednej ręki
- odległość: 25 metrów
- czas: 30 min
Konkurencja 2: PISTOLET CP 25 m
- broń: dowolny pistolet CP
- przyrządy celownicze: zgodne z oryginałem
- tarcza: Psp 25 m
- przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych)
- postawa: stojąc – strzelanie tylko z jednej ręki
- odległość: 25 metrów
- czas 30 min
Konkurencja 3: KARABIN CP 50 m
- broń: dowolny karabin CP
- przyrządy celownicze: zgodne z oryginałem, niedopuszczalne celowniki optyczne
- tarcza: Psp 25 m
-przebieg konkurencji: 13 strzałów (10 ocenianych)
- postawa: stojąc – dopuszczalne grzybki i pasy
- odległość: 50 metrów
- czas: 30 min
Konkurencja 4: TRAP
Strzelanie śrutowe do rzutków
- broń: strzelba gładko lufowa CP
- amunicja: masa ładunku śrutu nie może przekraczać 24,5g, średnica ziaren śrutu nie może
być większa niż 2,6 mm.
- ilość przelotów: 10
- odległość: 10 m
- punktowanie: 1 punkt za jednego rzutka
Okulary ochronne obowiązkowe!
ZASADY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW:
1. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy,
regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa.
2. 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.
3. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie
zawodnika z zawodów.
4. Niedopuszczalne jest kilkukrotne powtarzanie przez zawodnika tej samej konkurencji.
5. W zawodach mogą brać udział sędziowie, jednakże nie mogą sędziować konkurencji, w
której biorą udział, a oceny wyników przez nich osiągniętych dokonuje inny sędzia.
6. Sankcje i kary obowiązują zgodnie z regulaminem PZSS (ostrzeżenie, upomnienie,
dyskwalifikacja).
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PRZEPISY DODATKOWE:
1. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie
może tego robić żadna inna osoba (asysta).
2. Komendy:
a) początek konkurencji: „START”
b) przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda
jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania
c) koniec konkurencji: „STOP”
3.. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na
rozegranie konkurencji
4. „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
5. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie
kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności
strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie
będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach
6. Awarie broni powstałe w czasie trwania konkurencji muszą być usunięte w czasie 30 min
przeznaczonym na jej rozegranie przez zawodnika bez pomocy innych osób
7. Jeżeli do tarcz oddano więcej niż 13 strzałów, przy sumowaniu wyniku odliczona zostanie
przestrzelina o najwyższej wartości
8. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero
9. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, musi co najmniej połową
średnicy leżeć na polu o wyższej wartości.
OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Dopuszcza się użycie wyłącznie kapiszonów i prochu czarnego produkcji przemysłowej.
Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych
z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą
zawierać więcej niż 16 gramów prochu.
2. Broń na stanowiska strzeleckie przenosi się zamkniętą w futerałach, pokrowcach lub
kaburach, wyjmowanie broni na stanowiskach strzeleckich dozwolone jest dopiero, po
zgodzie sędziego stanowiskowego, w czasie przygotowawczym.
3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp).
Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.
4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko
w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki).
5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz
ochronników słuchu, obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru
ponad pociskami.
6. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest
w kierunku celu. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną
panewką.
7. W czasie ładowania broni skałkowej i lontowej, otwór zapałowy należy zatkać zatyczką.
8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.
9. Podczas zawodów, zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”.
10. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji
Bezpieczeństwa. Podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub
„PRZERWIJ STRZELANIE”: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z

Strona 3 z 5

panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek
opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami.
11. Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej,
jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika.
12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed
oddaleniem się z linii ognia.
13. Oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu, który
kontroluje rozładowanie broni zawodnika.
14. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez
co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej
cały czas w kierunku kulochwytu.
15. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być
natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie
jakiekolwiek inne postępowanie.
Każdy uczestnik może złożyć protest sędziemu konkurencji lub sędziemu głównemu w
przypadku problematycznej decyzji lub stwierdzenia nieregulaminowego zachowania innych
zawodników. Protesty składa się ustnie na stanowiskach strzeleckich sędziemu konkurencji, a
po ich opuszczeniu jedynie w formie pisemnej j na ręce Sędziego Głównego, po uiszczeniu
opłaty w wysokości 100,00 zł, ale nie później niż 30 min. od wywieszenia wyników. Sędzia
główny opiera decyzję na podstawie konsultacji z Sędziami konkurencji z zachowaniem
warunku, że decyzja końcowa jest podejmowana przez Sędziego Głównego.
- Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego głównego, w miarę możliwości
organizacyjnych, w trybie natychmiastowym,
- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Sędzia główny
po zapoznaniu się ze sprawą,
- Przypadki sporne rozstrzyga Sędzia główny.
- Opłata za wniesiony protest jest zwracana w przypadku uwzględnienia protestu.
Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się 10 minut przed indywidualnym terminem
rozpoczęcia strzelania.
Zawodnik nieobecny, trzykrotnie wywołany podlega dyskwalifikacji.

Uczestnictwo:
- Wszyscy chętni
Klasyfikacja:
- indywidualna
Nagrody:
- Konkurencja TRAP: nagroda rzeczowa
- Konkurencje pistoletowe : nagroda rzeczowa
- Konkurencje karabinowe: nagroda rzeczowa
- Dyplomy za pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji
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Zgłoszenia:
Zapisy do zawodów na adres: grajcar@police.pl
Zapisy będą przyjmowane do 25.10.2019.
Koszty uczestnictwa:
Opłata startowa w wysokości
- 20 zł. (kwotą odliczoną) za konkurencję rzutkową
- 15 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.
Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, a
także w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach zawodów.
Zgłoszenie jest także wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku w zakresie
publikacji zdjęć.
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