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Regulamin zawodów strzeleckich
XXIX SPARTAKIADA PRAWNIKÓW
1. Cel zawodów
Rywalizacja sportowa i rekreacja.
Popularyzacja sportu strzeleckiego.
Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
Wyłonienie najlepszego strzelca w dwóch kategoriach: Kobiet i Mężczyzn
2. Organizator zawodów
Opolski Klub Strzelecki Husarz – Prowadzący strzelanie: Maciej Sadłoń lub inna osoba wyznaczona
przez OKS Husarz posiadająca uprawnienia prowadzącego strzelanie
3. Termin i miejsce zawodów

14.09.2018 r. - Strzelnica Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz w miejscowości Jełowa.
W biurze zawodów przed udziałem w zawodach należy:
a) Podpisać: Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Strzelnicy OKS HUSARZ
Jełowa, Regulaminem zawodów strzeleckich XXIX Spartakiada Prawników oraz
Regulaminem przepisów bezpieczeństwa PZSS ( regulaminy omawiane przed
rozpoczęciem konkurencji).
b) Dokonać wpisu do książki pobytu na strzelnicy
4. Program zawodów

Lp.

Nazwa konkurencji

Skrót

Broń

1.

Pistolet bocznego zapłonu (SIG SAUER 1911)

PBZ 15m

Broń OKS Husarz

2.

Karabinek centralnego zapłonu ( AKM - „kałasznikow”)

KCZ 25 m

Broń OKS Husarz

3.

Strzelba praktyczna Popper ( konkurencja dodatkowa dla chętnych)

SP

Broń OKS Husarz
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Konkurencje strzeleckie:
A. Pistolet bocznego zapłonu PBZ 25m








broń – SIG SAUER 1911 0.22 LR
ilość strzałów: 10 ocenianych 3 próbne
odległość – 15 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – postawa dowolna, stojąca
czas: 2 minuty seria próbna / 5 minut seria oceniana.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

B. Karabin centralnego zapłonu KCZ 50 m








broń – AKM ( „kałasznikow”)
ilość strzałów: 10 ocenianych 3 próbne
odległość – 25 m
cel – tarcza TS2 (pierścieniowa)
postawa – stojąca
czas: 2 minuty seria próbna / 5 minut seria oceniana.
maksymalna ilość punktów do uzyskania – 100 pkt.

C. Strzelba praktyczna Popper 10 m






Broń - Strzelba typu pomp action Mossberg
Ilość strzałów: 5
Odległość: 10m
Postawa: postawa dowolna stojąca
Cel: cel metalowy typu popper w ilości 5 szt.

5. Uczestnictwo
Do zawodów dopuszczone zostaną jedynie osoby zgłoszone przez organizatora XXIX Spartakiady
Prawników.
6. Klasyfikacja
W konkurencjach: PBZ 15 m oraz KCZ 25 m klasyfikacja indywidualna wg uzyskanych wyników
osobna dla kobiet oraz mężczyzny. O sklasyfikowaniu decyduje: wynik ogólny, najlepsze
przestrzeliny, baraże.
W konkurencji SP - o wyniku decyduje czas
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7. Koszty uczestnictwa
100 zł
8. Sprawy różne
Podczas zawodów zabrania się:
- pobrania broni ze stanowiska bez zgody oraz nadzoru Sędziego prowadzącego strzelanie lub sędziów
pomocników - wszystkie czynności wykonujemy na komendy:
a) proszę przygotować się do strzelania
b) ładuj
c) start
d) stop
e) rozładuj
- manipulowania bronią poza: stanowiskiem strzeleckim
- manipulowania bronią na stanowisku strzeleckim gdy osoby funkcyjne lub strzelający znajdują się
przed stanowiskami strzeleckimi ( na osi strzeleckiej ) Całkowity zakaz dotykania broni oraz rzeczy
znajdujących się na stanowisku strzeleckim.
- zachowania zawodnika z bronią, które stwarza zagrożenie dla innych uczestników zawodów oraz
osób postronnych, schylanie, obracanie się z bronią czy kierowanie wylotu lufy ponad kulochwyt,
- trzymania palca na języku spustowym lub w okolicach kabłąka spustowego poza procedurą
strzelania
Podczas zawodów wymaga się od zawodników, osób przebywających na strzelnicy używania
ochronników słuchu lub oczu, które zostaną przygotowane przez organizatora zawodów.

