Otwarte Zawody Strzeleckie Czarnoprochowe z replik broni historycznej o Nagrodę Złotego Kura
REGULAMIN ZAWODÓW
(Prosimy o uważne przeczytanie całości)
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 – Piotr Niemierko
Cel zawodów:
- popularyzacja sportu strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa z broni historycznej, czarnoprochowej, rozdzielnego ładowania i
jej replik
- rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych, zbliżona do zasad
międzynarodowych (MLAIC i ISSF)
- zdobywanie wiedzy w prowadzeniu i przebiegu zawodów według powyższych zasad
Termin i miejsce zawodów
12 czerwca (niedziela) 2016 roku, Strzelnica Sportowa w Dobieszczynie
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Program zawodów:
9.30 – zapisy do zawodów
10.00 – rozpoczęcie zawodów
14.00 – planowane zakończenie, ogłoszenie wyników
Wykaz i opisy konkurencji:
1. Pistolet lub rewolwer czarnoprochowy - odległość 25 m
- broń: dowolny pistolet lub rewolwer skałkowy, kapiszonowy; oryginał lub replika
- postawa: stojąca, strzelanie z jednej lub dwóch rąk
2. Karabin czarnoprochowy - odległość 50 m
- broń: jakikolwiek karabin lontowy, skałkowy, kapiszonowy z lufą gwintowaną. Dopuszcza
się karabin Sharps.
- postawa stojąca
3. Muszkiet czarnoprochowy - odległość 50 m
- broń: jakikolwiek muszkiet lub strzelba lontowa, skałkowa, kapiszonowa z lufą gładką
- amunicja: kula, nie pocisk
- postawa stojąca
4. Karabin czarnoprochowy - odległość 100 m
- broń: jakikolwiek karabin lontowy, skałkowy, kapiszonowy z lufą gładką lub gwintowaną.
Dopuszcza się karabin Sharps.
- postawa: leżąca, dopuszcza się strzelanie z podpórki lub z pasa
5. Pojedynek czarnoprochowy - odległość 15 m
- broń: pistolet lub rewolwer
- w przypadku rewolwerów ładujemy tylko jedną komorę
- kurek w położeniu zabezpieczony
- o przejściu do następnego etapu decyduje szybsze trafienie w poper
- stosujemy się do zaleceń prowadzącego pojedynki
6. Strzelanie do rzutków ze strzelb czarnoprochowych
- broń: gładkolufowa, odprzodowa
- ilość przelotów: 10
- ocena: jedno trafienie jeden punkt
USTALENIA DO PIERWSZYCH CZTERECH KONKURENCJI:
- przyrządy celownicze: mechaniczne
- ilość strzałów: 13. W tym: na 50 m do jednej tarczy, a na 100 m do 2 tarcz (do pierwszej 7
strzałów, a do drugiej 6). Wcześniej: jeden strzał rozgrzewający/próbny, poza tarczę, w
kierunku kulochwytu, po uprzedniej komendzie sędziego liczącego strzały
- ilość strzałów ocenianych: 10
- ocenianie: suma punktów za przestrzeliny na tarczy. Przestrzeliny będą liczone według
przepisów MLAIC, zaliczenie trafienia do wyższego pierścienia następuje, gdy środek otworu
przekracza linię
- jeżeli w tarczy jest więcej strzałów niż ustalono dla danej serii, będą odliczane najlepsze
przestrzeliny tej serii
- strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za "0"
- czas na konkurencję łącznie 25 min
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- cel: tarcza ISSF 20/50
- lejki dopuszczone
USTALENIA DO POJEDYNKU CZARNOPROCHOWEGO:
- przyrządy celownicze: mechaniczne
- naładowana broń leży na stole w odległości 15 m od popera
- na komendę sędziego strzela dwóch zawodników
- ilość strzałów: 1 (jeden)
- jeśli żaden z zawodników nie trafi, następuje ponowne załadowanie i strzał na sygnał
sędziego
- przegrywający odpada z dalszej rywalizacji
USTALENIA DO STRZELANIA DO RZUTKÓW:
- przebieg konkurencji: strzelamy do rzutków wyrzucanych z ręcznej wyrzutni
- strzelamy tylko jednym strzałem do jednego rzutka
- losujemy numer stanowiska
- ładunki: masa ładunku nie może przekraczać 24,5 g. Średnica ziaren śrutu nie może być
większa niż 2,6 mm
- dopuszczalna jest broń kapiszonowa i skałkowa
UWAGA!!!
- obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, a palenie tytoniu jest możliwe TYLKO pod wiatą
(przy ognisku)
- ładowanie i podsypka TYLKO z fiolki (niezależnie czy proch, czy kaszka)
- okulary obowiązkowe
- pomoc osób trzecich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona. Każda konieczna naprawa
broni podczas zawodów musi być wykonana przez samego strzelca, w czasie przeznaczonym
na wykonanie strzelania. Niedozwolona jest zamiana broni, lub przedłużenie czasu strzelania
o czas naprawy
- w rewolwerach czarnoprochowych OBOWIĄZKOWE jest zabezpieczenie smarem
załadowanych komór bębna
- ładowanie broni może się odbywać TYLKO na stanowisku strzeleckim
- w przypadku awarii broni w trakcie strzelania, strzelec zgłasza awarię sędziemu, pozostając
na stanowisku strzeleckim, z bronią skierowaną w stronę kulochwytu
- odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione
- zamiar opuszczenia stanowiska należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej
broni
- po komendzie "rozładuj" należy zdjąć kapiszon z kominka, lub wysypać proch z panewki
- w sprawach interpretacji regulaminu i innych sprawach spornych, wiążąca jest decyzja
sędziego głównego
Uczestnictwo:
- członkowie klubów strzeleckich, bractw kurkowych i innych organizacji strzeleckich, oraz
osoby niezrzeszone, akceptujące niniejszy Regulamin Zawodów, oraz Regulamin Strzelnicy.
Znajomość obsługi używanej broni przez uczestników strzelania jest obowiązkowa!
Klasyfikacja:
- indywidualna za każdą konkurencję
- klasyfikacja o Złotego Kura, Puchar Przechodni
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Nagrody:
- Statuetka Złotego Kura za największą ilość punktów w zawodach
- Statuetki Kurka za pierwsze miejsca w pięciu konkurencjach
- Dyplomy za miejsca 1-6 w trzech konkurencjach
Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów kierować do 10 czerwca 2016 na adres e-mail, telefonicznie, lub
osobiście.
Koszty uczestnictwa:
Opłata startowa w wysokości wynosi 10,- pln (dziesięć złotych) za każdą konkurencję pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i zakupu statuetek.
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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