REGULAMIN
Otwartych Zawodów strzeleckich z okazji Święta Wojska Polskiego
Organizator
Stowarzyszenie Zbrojownia
os. Poziomkowe 1/8
62-002 Suchy Las
www.zbrojownia.org
Termin i miejsce
12-13.08.2017r. godziny codziennie od 9:00
Strzelnica Myśliwska w Podstolicach k/Wrześni
Cel zawodów
podnoszenie umiejętności strzeleckich,
popularyzacja sportów strzeleckich,
integracja środowisk strzeleckich.
Warunki uczestnictwa
Zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS we właściwym zakresie.
Kierownictwo Zawodów
Kierownik: Bartosz Norman, prezes Stowarzyszenia Zbrojownia
Główny Sędzia: Marek Sobczak, sędzia PZSS klasy II

Konkurencje
Przewiduje się przeprowadzenie 10 konkurencji.
Dzień Pierwszy
1. Pistolet sportowy - odległość 25m, 13 strzałów – Oceniane 10 najlepszych, czas na oddanie strzałów
5 minut. Cel – Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza,
2. Pistolet centralnego zapłonu (Glauberyt/UZI) – odległość 50m, 13 strzałów – Ocenianie 10
najlepszych, dozwolone pistolety z kolbą typu Glauberyt lub UZI, przyrządy celownicze mechaniczne,
postawa stojąc, czas na oddanie strzałów 5 minut. Cel – Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza, zabronione
używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki,
3. Karabin centralnego zapłonu – odległość 50m, 13 strzałów – Ocenianie 10 najlepszych, dozwolone
przyrządy celownicze mechaniczne otwarte i zamknięte, postawa stojąc, czas na oddanie strzałów 5
minut. Cel – Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza, zabronione używanie wszelkich przyrządów
obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki,
4. Karabin centralnego zapłonu – zamknięte przyrządy celownicze - odległość 100m, 13 strzałów –
Oceniane 10 najlepszych, dozwolone tylko przyrządy celownicze przeziernikowe, postawa leżąc, czas
na oddanie strzałów 5 minut. Cel – Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza, zabronione używanie wszelkich
przyrządów obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki,
5. 2 GUN .22LR (UWAGA! Start tylko z własną bronią i amunicją) – Pistolet i karabin samopowtarzalny.
Szczegółowy regulamin dostępny w dniu zawodów na stanowisku strzeleckim. Maksymalna ilość
amunicji 20 sztuk.
Dzień drugi
6. Pistolet centralnego zapłonu - odległość 25m, 13 strzałów – Oceniane 10 najlepszych, czas na
oddanie strzałów 5 minut. Cel – Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza,
7. Karabin sportowy - odległość 50m, 13 strzałów – Oceniane 10 najlepszych , dozwolone przyrządy
celownicze mechaniczne otwarte i zamknięte, postawa leżąc, czas na oddanie strzałów 5 minut. Cel Tarcza (NT 23p/2) MINI Popiersie żołnierza, zabronione używanie wszelkich przyrządów
obserwacyjnych takich jak lunety, lornetk,.
8. Karabin centralnego zapłonu – otwarte przyrządy celownicze - odległość 100m, 13 strzałów –
Oceniane 10 najlepszych, dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne muszka i szczerbinka,
postawa leżąc, czas na oddanie strzałów 5 minut. Cel – Tarcza (NT 23p) Popiersie żołnierza, zabronione
używanie wszelkich przyrządów obserwacyjnych takich jak lunety, lornetki,
9. Strzelba 2x5 - 10 metalowych poperów do ostrzelania. Każdy nie przewrócony cel oznacza doliczenie
5 sekund do mierzonego czasu. Broń – strzelba powtarzalna pump action,
10. 3 GUN (UWAGA! Start tylko z własną bronią i amunicją) – Pistolet i karabin centralnego zapłonu,
strzelba gładkolufowa pump action. Szczegółowy regulamin dostępny w dniu zawodów na stanowisku
strzeleckim. Maksymalna ilość amunicji 10 sztuk amunicji pistoletowej, 10 sztuk amunicji karabinowej,
5 sztuk amunicji do strzelby.
Broń i amunicja
Organizator zawodów jest w posiadaniu broni w kalibrach:
PCZ i PCZ (Glauberyt/UZI) 9mm Para, PSP i KSP .22LR, KCZ .223Rem, Strzelba 12/70
Organizator zapewniania broń po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu kosztów amunicji.

Klasyfikacja
Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji. Przewidziane dyplomy dla
zwycięzców.
Koszty uczestnictwa w zawodach
Dzień 1. (12.08.2017)
KONKURENCJA

STARTOWE

AMUNICJA

PSP 25m
PCZ(Glauberyt/UZI) 50m stojąc
KCZ 50m stojąc
KCZ 100m leżąc zamknięte PC
2 GUN .22LR
Pakiet Dzień 1

38 zł
38 zł
38 zł
38 zł
50 zł
170 zł

15 zł
25 zł
30 zł
30 zł
TYLKO WŁASNA

Dzień 2. (13.08.2017)
KONKURENCJA

STARTOWE

AMUNICJA

PCZ 25m
KSP 50m leżąc
Strzelba 2x5
KCZ 100m leżąc otwarte PC
3 GUN
Pakiet Dzień 2

38 zł
38 zł
38 zł
38 zł
60 zł
180 zł

25 zł
15 zł
25 zł
30 zł
TYLKO WŁASNA

Pakiet Całe Zawody

310 zł

Dla wszystkich członków Zbrojowni z opłaconą składką do końca 2017r zniżka 10% na startowe
Wpłaty należy dokonać na konto
STOWARZYSZENIE ZBROJOWNIA
Raiffeisen Bank Polska SA
25 1750 0012 0000 0000 3733 9318
W tytule przelewu proszę o wpisanie: [Nazwisko, Imię] zawody sierpień
Przelewu należy dokonać w ciągu 7 dni od daty rejestracji. W przypadku nie dokonania przelewu
rezerwacja przepada.
Rejestracja i kontakt
Rejestrować proszę się poprzez email: zawody@zbrojownia.org
Kontakt do Kierownika Zawodów: +48 796 53 67 45

Harmonogram zawodów
12.08.2017
08:30 – 13:00 rejestracja zawodników
09:00 – otwarcie zawodów
09:00 – 17:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
12:00 – 12:30 przerwa techniczna
18:10 – wręczenie wyróżnień
13.08.2017
08:30 – 13:00 rejestracja zawodników
09:00 – otwarcie zawodów
09:00 – 16:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
12:00 – 12:30 przerwa techniczna
17:10 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów
Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.
Postanowienia końcowe
Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w
poszczególnych konkurencjach w związku z ograniczoną liczbą miejsc startowych.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem w oparciu o przepisy PZSS.
Dojazd
Jadąc od Poznania drogą 92, trzeba skręcić w lewo w las na pierwszych światłach za niebieską halą ze
szklarniami holenderskimi. Skrzyżowanie przy Hotelu „Jola”.
Można również dojechać na stację kolejową Podstolice pociągiem z Poznania i dojść pieszo (ok. 1,5 km
na północ).
Mapka: https://goo.gl/maps/7MLZ7SmXUgo
Współrzędne GPS: Szerokość geograficzna: 52.349523 | Długość geograficzna: 17.485557

