Gminne Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb
Elizówka 21A, 21-003 Ciecierzyn
NIP 7133097373 KRS 0000726502

Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS

PUCHAR VISMAG
Pojedynki strzeleckie
OSÓWKA, 27 czerwca 2021 r.
ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS

I. Organizator:
GTS JASTRZĄB

II. Sponsorzy:
VISMAG Jacek Jakubczyk

III. Cel zawodów:
Popularyzacja sportu strzeleckiego,
Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej,
Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji,
Zdobycie okolicznościowych nagród, pucharów, medali i dyplomów,
Integracja środowiska strzeleckiego regionu.

IV.

Termin i miejsce zawodów:

26 czerwca 2021 r., sobota, godz. 12.00, PRZEDMECZ – tylko dla sędziów i osób funkcyjnych.
27 czerwca 2021 r., niedziela, godz. 10.00, Gminna Strzelnica Osówka, w miejscowości Osówka,
gmina Niemce. Biuro Zawodów czynne od godz. 9.00.
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V. Uczestnictwo w zawodach:
Członkowie klubów strzeleckich oraz osoby indywidualne posiadające licencje strzeleckie lub
patenty strzeleckie.
Dopuszcza się klasyfikację osób funkcyjnych i sędziów.
Do rywalizacji dopuszczeni będą zawodnicy, których stan zdrowia nie budzi zastrzeżeń. Zawodnicy
zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa
wdrożonych przez organizatora w związku z COVID 19.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 150 zł.

VI.

Konkurencje:

DYNAMICZNE: Strzelba, karabin, pistolet według zasad zamieszczonych poniżej w rozdz. IX Zasady
konkurencji.
Broń i amunicja własne. Osoby nie posiadające własnej broni będą miały możliwość odpłatnego
skorzystania z broni i amunicji klubowej na miejscu.
Zawody odbędą się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy bezpieczeństwa PZSS i IPSC.

VII. Nagrody i wyróżnienia:
• Puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 dla każdej z klas sprzętowych. (STANDARD i
OPEN).
• Warunkiem odbioru pucharów i medali jest obecność zawodnika przy dekoracji po
zakończeniu zawodów.

VIII.

Sprawy organizacyjne:

Uczestnictwo należy zgłaszać:
• elektronicznie za pomocą formularza rejestracyjnego do czwartku, 24 czerwca 2021 r.
• sekretarzowi w dniu zawodów (niedziela, 27.06.2021 r.) w godz. 9.00 – 11.00 (o ile
wcześniej nie wyczerpie się liczba miejsc)
Opłata startowa:
• u sekretarza gotówką w dniu zawodów
• lub na nasze konto w mBanku: 34 1140 2004 0000 3702 8051 1186
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tytułem: Opłata startowa Puchar VISMAG.
Wpłata musi być na naszym koncie najpóźniej 25 czerwca br. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów
wymagane okazanie wydruku potwierdzenia opłaty startowej.
Kolejność i czas startu osób zgłoszonych mailowo zostanie ustalona przez organizatora w
harmonogramie startów i odesłana osobom zainteresowanym najpóźniej w sobotę
26.06.2021 r. O kolejności i czasie startu osób zgłoszonych u sekretarza w dniu zawodów decyduje
kolejność zgłoszenia.

IX.Zasady konkurencji:
1.
Klasy sprzętowe
Zabronione jest używanie języków spustowych lub nakładek na język spustowy wychodzących z
boku poza kabłąk spustu. Broń palna musi być w stanie zdatnym do użytku i bezpieczna. Broń
uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez zawodnika.
STANDARD:
• Pistolet centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez urządzenia
wylotowego.
• Strzelba powtarzalna z przyrządami celowniczymi mechanicznymi z możliwością
wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu.
• Karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny z przyrządami celowniczymi mechanicznymi
z możliwością wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu.
OPEN:
• Pistolet centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
• Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
• Strzelba powtarzalna lub samopowtarzalna z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
• Możliwość wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu i
podrzutu.
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2.
Amunicja
• Pistolet- dopuszczalny kaliber naboju to 9 x 19 mm Parabellum/Luger.
• Strzelba - dopuszczony kaliber 12/70 max. 28g amunicja typu breneka ZABRONIONA.
• Karabin – dopuszczalne kalibry nabojów 5,45x39: 5,56x45 (223REM) i 7,62x39. Zabrania się
używania amunicji szczególnie niebezpiecznej, w tym z rdzeniem.
Ilość koniecznej amunicji zależna jest od ilości zawodników w grupach i przebiegu pojedynków,
które rozegra zawodnik.
Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku przez
zawodnika.
3.
Sprzęt dodatkowy
Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
4.
Cele
W konkurencji stosuje się cele metalowe reaktywne typu „Poper” i „Płytka” w ilości maksymalnie
15 szt. dla jednego zawodnika . Cele odległe od zawodników nie mniej niż 10 i nie więcej niż 60 m.
Ostatnie zestrzeliwane cele obu zawodników ustawione obok siebie w taki sposób, aby po
przewróceniu częściowo zachodziły na siebie.
5.
Boksy startowe
Boksy startowe wykonane z przymocowanych do podłoża listew drewnianych o wysokości ok. 3 cm
lub taśmy i w kształcie kwadratu o bokach długości ok. 1 m. Boksy mogą być oddalone od siebie nie
bliżej niż 3m.
6.
Komendy
Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg. Sygnał
startowy rozpoczynający konkurencję można dawać głosem lub np. gwizdkiem.
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7.
Rejestracja zawodnika
Kolejność startujących zależy od numeru startowego. Rejestrujący się zawodnik otrzymuje
metryczkę którą jest numer startowy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Możliwe jest również
losowanie nr startowego.
8.
Zawody
Zawody składają się z rundy eliminacyjnej (grupowej), oraz zasadniczej (finałowej). Celem rundy
eliminacyjnej jest zaszeregowanie zawodników do rundy finałowej. W finale wyłoniony zostanie
najlepszy zawodnik.
W rundzie eliminacyjnej, grupowej rozgrywa się pojedynki w parach każdy z każdym, (np. przy
założeniu że grupa liczy 7 zawodników, każdy zawodnik rozgrywa 6 pojedynków).
Do rundy finałowej, w zależności od ilości grup i ich liczebności awansuje od 2 do 4 zawodników z
największą ilością małych punktów z poszczególnych eliminacyjnych grup. Grupa finałowa może
być rozegrana tak jak w przypadku grup eliminacyjnych lub systemem pucharowym (przegrywający
odpada).
Zawody mogą być również poprowadzone wg załącznika A3 z Przepisów IPSC.
O przebiegu konkurencji decyduje sędzia główny w zależności od ilości zgłoszonych zawodników.
9.
Przebieg konkurencji
Konkurencja powinna zostać omówiona przez sędziego na początku zawodów. Później sędzia może
omówić ją powtórnie, nie jest to jednak jego obowiązkiem.
Pierwszy wywołany zawodnik zajmuje boks startowy lewy na osi, a drugi prawy, patrząc w stronę
kulochwytu.
Zawodnik wzywany jest na stanowisko strzeleckie trzykrotnie w ciągu jednej minuty. Niestawienie
się na stanowisko strzeleckie skutkuje utratą próby w rundzie eliminacyjnej (grupowej) i przebieg
„0” albo przegraną w rundzie zasadniczej lub finale.
Strzelanie prowadzi się w pozycji strzeleckiej stojąc.
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10.
Kondycja broni.
Strzelba na stole (beczce) załadowana /4 szt./ nie przeładowana. Istnieje możliwość doładowania w
przebiegu konkurencji. Po zakończeniu strzelania zawodnik pozostawia strzelbę na stole (beczce)
rozładowaną z otwartym zamkiem, z lufą skierowaną w główny kulochwyt.
Karabin na stole (beczce) rozładowany, pierwszy magazynek, załadowany dowolną ilością nabojów
leży obok. Drugi, także załadowany dowolną ilością nabojów może być w ładownicy lub na stole
(beczce). Po zakończeniu strzelania zawodnik zabezpiecza karabin bezpiecznikiem i pozostawia go
na stole (beczce) z lufą skierowaną w główny kulochwyt.
Pistolet na stole (beczce) lub w kaburze rozładowany, pierwszy magazynek, załadowany dowolną
ilością nabojów leży na stole (beczce). Drugi, a nawet trzeci także załadowane dowolną ilością
nabojów mogą być w ładownicy lub na stole (beczce).
Dwóch zawodników stoi równolegle bokiem do siebie w boksach startowych, przodem w kierunku
celów. Po sygnale startowym każdy zawodnik rozpoczynając od strzelby, a w dalszej kolejności,
karabinu i pistoletu ostrzeliwuje swoją grupę celów przypisaną do danego rodzaju broni w jak
najkrótszym czasie. Zmiana boksu, a co za tym idzie broni, dozwolona jest wyłącznie po trafieniu i
przewróceniu (zrzuceniu) celów przypisanych do poprzedniej broni. Podczas ostrzeliwania celów
pistoletowych obowiązkowa jest wymiana magazynka, której można dokonać w dowolnym
momencie po trafieniu i przewróceniu (zrzuceniu) pierwszego celu pistoletowego, a przed
ostrzelaniem ostatniego (nie wolno wymieniać magazynka, jeżeli ani jeden cel pistoletowy nie
został przewrócony (zrzucony)). Pojedynek wygrywa zawodnik, którego skrajny wewnętrzny cel
zostanie przewrócony wcześniej, niż odpowiadający mu cel przeciwnika, pod warunkiem, że
wszystkie inne jego cele już są przewrócone (zrzucone).
W momencie oddawania strzału, żadna część ciała nie może znajdować się przed płaszczyzną
wylotu lufy, dotykać górnej płaszczyzny listwy lub taśmy tworzącej boks lub dotykać podłoża za tą
listwą lub taśmą.
Konkurencję rozgrywa się bez strzałów próbnych.
11.
Wyniki
Zawody rozgrywa się systemem „każdy z każdym”. Za wygrany pojedynek zawodnik otrzymuje 10
punktów. Zawody w grupie wygrywa zawodnik o największej ilości zdobytych punktów.
W zależności od ilości zawodników Zawody mogą być również poprowadzone wg załącznika A3
przepisów IPSC.
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W przypadku równej ilości punktów decydują wcześniej rozegrane pojedynki między
poszczególnymi zawodnikami mającymi tą samą ilość punktów. Jeżeli i to nie pozwala na
rozstrzygnięcie to rozgrywany jest pojedynek bezpośredni między nimi.
Jeżeli nie można wyłonić zwycięzcy z powodów innych, nie ujętych tym regulaminem, prowadzący
ma prawo rozegrać niezbędną ilość dogrywek.
W części finałowej rozgrywki odbywają się zgodnie z załącznikiem nr A3, czyli przegrany odpada
wygrany przechodzi dalej.
Jedyny wyjątek w tym etapie stanowi pojedynek o trzecie i czwarte miejsce.
12.
Bezpieczeństwo
W czasie trwania zawodów oraz w konkurencji, zawodników obowiązują zasady bezpieczeństwa
zgodne z przepisami IPSC, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:
• Wyjmowanie broni przez zawodników z kabur, pudełek lub innych futerałów, tylko na
stanowisku strzeleckim lub w strefie bezpieczeństwa.
• Wprowadzanie pierwszego magazynka do broni tylko na stanowisku strzeleckim.
• Zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią.
• Zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni.
• Nie wysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w momencie oddawania
strzału.
• Palec na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu.
• Bezwzględny zakaz podnoszenia magazynka upuszczonego w trakcie trwania pojedynku.
13.
Kary
Przegraną zawodnika w pojedynku oprócz wolniejszego pokonania toru powoduje również:
• Ostrzelanie i przewrócenie skrajnego wewnętrznego celu przed przewróceniem innych;
• Nie wykonanie przepisowej wymiany magazynka;
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• Podczas strzelania, dotknięcie z góry listwy lub taśmy tworzącej boks lub podłoża poza
boksem, jakąkolwiek częścią ciała.
W takich przypadkach zwycięstwo przyznaje się przeciwnikowi.
Nie sportowe zachowanie, takie jak zamiana metryczek między zawodnikami, co skutkuje startem
w imieniu innego zawodnika karane jest dyskwalifikacją obu zawodników.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją strzelca z zawodów.
14.
Problemy techniczne z bronią lub amunicją
Za wszelkiego rodzaju problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik.
15.
Kalibracja celów
Kalibracja celów odbywa się amunicją:
• Pistolet - 9 x 19, (9 Parabelum, 9 Luger)
• Strzelba - 12/70 max 28g
• Karabin – 5,56x45 (223Rem)
16.
Protesty
Zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po
zaistnieniu spornego zdarzenia. Protest należy kierować do sędziego głównego. Wnoszący protest
zobowiązany wnieś opłatę kaucyjną w wysokości 200 zł, która podlega zwrotowi w razie uznania
protestu, a przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności.
17.
Różne
We wszystkich spornych sprawach decyduje sędzia główny, a jego decyzja jest ostateczna.
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie zawodów.

Serdecznie zapraszają,
Organizatorzy
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