II Runda zawodów strzeleckich KS Ogniomistrz LOK w Mielcu 16.05.2020

UWAGA!
Wprowadzenie stanu epidemii wymusza na nas zastosowanie dodatkowych środków ochrony oraz
zmianę dotychczasowej formuły zawodów strzeleckich. Dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się
z regulaminem ponieważ wszelkie nadużycia mogą powodować zagrożenie dla nas samych, jak
i innych osób przebywających w tym czasie na terenie strzelnicy.

1. CEL ZAWODÓW






Wyłonienie najlepszego zawodnika.
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Rywalizacja sportowa.
Zdobywanie klas sportowych, odznak strzeleckich.
Utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich przydatnych w obronności
państwa.
2. ORGANIZATOR

Klub Strzelecki i Kolekcjonerów Broni „Ogniomistrz” LOK w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Partyzantów 2B
3. TERMIN I MIEJSCE
16.05.2020r, od godz. 09:00 Strzelnica LOK w Mielcu, ul. Partyzantów 2B
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:30 – 1 zmiana zawodników, każda kolejna zmiana w odstępach 30
min.
4. PROGRAM





Pistolet centralnego zapłonu 25m 3+10 strzałów (3 próbne, 10 ocenianych)
Pistolet sportowy bocznego zapłonu 25m 3+10 Strzałów (3 próbne, 10 ocenianych)
Karabinek sportowy 50 m 3+10 strzałów (3 próbne, 10 ocenianych)
Strzelba 5 strzałów (5 strzałów, bez strzałów próbnych)
5. UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający aktualną
licencję PZSS. Dodatkowo wprowadzony zostaje limit w liczbie 21 startujących (3x 7 zmian). Liczy się
kolejność zgłoszeń.
6. KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna dla każdej konkurencji. Ponadto klasyfikacja
generalna, która jest sumą punktów uzyskanych we wszystkich konkurencjach.

7. NAGRODY
Za miejsca 1-3 – dyplomy w każdej konkurencji oraz klasyfikacji generalnej.
8. ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń: zgłoszenia będą przyjmowane drogą mailową na adres:
ogniomistrz.mielec@gmail.com oraz do kierownika strzelnicy/prezesa klubu telefonicznie na nr.
603423023

Termin zgłoszeń upływa 14.05.2020 o 15:00,

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe: 70 zł za wszystkie konkurencje. Pojedyncza konkurencja 25 zł.
10. SPRAWY RÓŻNE
* Zaleca się stosowanie własnej broni i amunicji .Klub zabezpiecza broń zawodnikom, którzy takiej nie
posiadają. Organizator zapewni amunicję zawodnikom, którzy takiej nie posiadają. Zwiększy to
koszty wpisowego uiszczanego w dniu zawodów.
* Organizator wzywa do indywidualnego zabezpieczenia się w środki ochrony tj. Ochronniki słuchu,
wzroku, maseczki zakrywające usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. Zawody są uwzględnione w
kalendarzu WZSS (są zaliczane do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS na kolejny rok). Wszystkich
wzywa się do bezwzględnego przestrzegania regulaminów zawodów i strzelnicy oraz obostrzeń
związanych z epidemią COVID-19.
* Zawody przeprowadzane będą w ścisłym reżimie sanitarnym. Na terenie strzelnicy nie może
przybywać więcej niż 6 (sześć) osób, tj. Sędzia Główny Zawodów/Kierownik Strzelnicy,
Przewodniczący Komisji RTS/Kierownik Biura Obliczeń, Sędzia Główny Strzelań PKS, oraz 3
zawodników. Wejście na teren strzelnicy będzie możliwe wyłącznie za zgodą Sędziego Głównego
Strzelań.
UWAGA! Osoby bez indywidualnych środków ochrony (Ochrona słuchu, wzroku, rękawiczki oraz
maseczka zakrywająca usta i nos) NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE na teren strzelnicy.
* Po każdej zmianie zawodników stanowiska strzeleckie oraz broń, która będzie przez nich używana
będą dezynfekowane.
*Regulamin konkurencji:
1. Karabinek sportowy 50 m: -Tarcza: TS-2 -Odległość do tarcz: 50m -Broń: karabinek sportowy w
kalibrze 5,6 mm (.22 LR). -Amunicja 13 sztuk amunicji w kalibrze jw., amunicja ładowana 1x3 szt.
(strzały próbne) oraz 2x5, 1x10 szt. lub pojedynczo (strzały oceniane) -Przebieg konkurencji i warunki
strzelania - ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych - pozycja strzelecka leżąc, czas strzelania 2 min

(3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane) –NIE dopuszcza się używanie przyrządów optycznych do
celowania, dopuszcza się przyrządy optyczne do obserwacji celu.
2. Pistolet centralnego zapłonu 25m -Tarcza: NT 23 -Odległość do tarcz 25m -Broń: pistolet
samopowtarzalny lub powtarzalny strzelający amunicją pistoletową lub rewolwerową w kalibrze do
11,43 mm (.45). Pistolety wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma
ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), -Amunicja 13 sztuk amunicji
w kalibrze według rodzaju broni, amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) oraz 1x10 szt (strzały
oceniane). -Przebieg konkurencji i warunki strzelania - ilość strzałów: 3 + 10 - pozycja strzelecka
stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz - czas strzelania 2 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały
oceniane), dopuszcza się przyrządy optyczne do obserwacji celu.
3. Pistolet sportowy bocznego zapłonu (.22LR) 25m -Tarcza: NT 23 -Odległość do tarcz 25m -Broń:
pistolet samopowtarzalny lub powtarzalny strzelający amunicją jw. w kalibrze .22LR. Pistolety
wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu
(jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), -Amunicja 13 sztuk amunicji w kalibrze jw. amunicja
ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) oraz 1x10 szt (strzały oceniane). -Przebieg konkurencji i warunki
strzelania - ilość strzałów: 3 + 10 - pozycja strzelecka stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz - czas
strzelania 2 min (3 strzały próbne), 5 min (strzały oceniane), dopuszcza się przyrządy optyczne do
obserwacji celu.
4. Strzelba 50 m -Tarcza NT 23
-Odległość od tarczy : 50 m -Broń: dowolna strzelba gładkolufowa kaliber 12 lub 16
Amunicja 5 sztuk w kalibrze jw. - Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 5 strzałów w czasie 3 min,
pozycja stojąca
Sprzęt dodatkowy W czasie strzelania: nie wolno używać pasa nośnego oraz innego wyposażenia
„wyczynowego”, wolno używać optyczne urządzenia obserwacyjne.
Komendy Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg.
Komendy występujące na linii ognia są następujące: ŁADUJ /zawodnik ładuje amunicję do
magazynka, podłącza magazynek do broni i przeładowuje/ START /można strzelać/ STOP
/przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego/ ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ
/odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową,
oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska/ W przypadku
gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu, odłącza magazynek i czeka
na kontrolę rozładowania broni.
Punktacja i wyniki: Wynikiem jest suma wartości 10 przestrzelin w tarczy (5 przestrzelin w
konkurencji strzelba). W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów o miejscu decyduje ilość
„dziesiątek centralnych”.
Bezpieczeństwo Wzywa się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu zawodów i regulaminu
strzelnicy oraz ścisłego rygoru sanitarnego związanego z epidemią COVID-19.

Kary: Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty: a) za każdy strzał oddany po podpowiedzi
udzielonej przez inną osobę; b) za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy
czym dodatkowo odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; c)
za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa.
Odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy; d) przy pierwszym
przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie konkurencji. Następną karą za
stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja. Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez
sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją. Nieprzestrzeganie zasad
bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją. Nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych karane jest
usunięciem z obiektu oraz dyskwalifikacją.
Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją
Problemy techniczne z bronią lub amunicją. Za wszelkie problemy z własną bronią lub amunicją
odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie
broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi
znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny.
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu
spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.

Organizator zawodów
Klub Strzelecki i Kolekcjonerów Broni „OGNIOMISTRZ” LOK Mielec

