REGULAMIN

OTWARTYCH SYLWESTROWYCH
ZAWODÓW KLUBOWYCH
WKS 10 OLSZTYN

Organizator: Warmiński Klub Strzelecki "10" w Olsztynie, 10-003 Olsztyn, ul. Pienieżnego 18
Publikacja informacji:

www.wks10.pl

Miejsce : Mątki /k. Jonkowa
Rodzaje strzelań: pistolet, karabin, strzelba
Termin: 29 grudnia 2019 r.

1. Cel zawodów:
 doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji
sportowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami w zakresie
rozwijania strzelectwa i sprawności fizycznej,
 rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych.
2. Organizator zawodów:
Warmiński Klub Strzelecki 10” Olsztyn
https://wks10.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
 29 grudnia 2019 r. rozpoczęcie godz. 9:00, rejestracja zawodników do godz.
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4. Warunki uczestnictwa:
W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję
zawodniczą PZSS (do wglądu przed rejestracją zawodnika) lub bez licencji (PK poza konkursem).
Zawodnicy mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie konkurencji strzelając z broni i
amunicji własnej lub użyczonej,
W zawodach mogą brać udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją
zawodów i podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnych warunków).
W każdej z konkurencji możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika.
Opłaty
Opłata startowa: 30 zł za konkurencję przy wpłacie na rachunek, w dniu zawodów
50 zł
41 1160 2202 0000 0003 0761 2868
WARMIŃSKI KLUB STRZELECKI 10 w Olsztynie
UL. PIENIĘŻNEGO 18
10-003 OLSZTYN
Osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat.
Funkcje zwolnione z opłat określa Organizator lub Kierownik zawodów.
5. Dokonywanie zgłoszeń
Zgłoszeń można dokonywać
elektronicznie na adres podany na stronie internetowej
 osobiście – w dniu zawodów do godz. 10:00



W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać:
 imię i nazwisko,
 nazwę klubu sportowego (lub informację o braku przynależności),
 konkurencje, w których zawodnik zgłasza udział.
6. Opis, przebieg oraz zasady punktacji zawodów:
Rozegrane zostaną cztery wymienione niżej konkurencje:

NAZWA TORU
LICZBA I RODZAJ CELÓW

ILOŚĆ STRZAŁÓW
POZYCJA STARTOWA
KONDYCJA BRONI
WYMAGANIA DOTYCZĄCE BRONI

AMUNICJA I SPOSÓB ŁADOWANIA

SYGNAŁ STARTOWY
PRZEBIEG STARTU

PUNKTACJA

KĄTY BEZPIECZEŃSTWA

"2 BARRELS"
KARABIN SPORTOWY I PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
Biatlonki stalowe 5 szt
Tarcze IDPA 3 szt
Tarcza NO SHOOT 1 szt
Ograniczona ‐ karabin 5, pistolet 6
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Karabin ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Karabin powtarzalny bocznego zapłonu z mechanicznymi przyrządami
celowniczymi jednostrzałowy lub z magazynkiem.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Karabin ‐ amunicja bocznego zapłonu kal. 5,6 mm
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Magazynek do pistoletu załadowany 6 nabojami leży na stole.
Magazynek do karabinu załadowany 5 nabojami leży na stole lub amunicja
leży luzem na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Po sygnale startu zawodnik bierze karabin, podpina magazynek (lub
ładuje nabój), ostrzeliwuje 5 biatlonek, następnie wyjmuje magazynek i
odkłada karabin z otwartym zamkiem na stół lufą w stronę kulochwytu,
bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i ostrzeliwuje cele papierowe
dwukrotnie każdy.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele metalowe: +5s za każdy nie położony cel
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s.
Nieostrzelanie celu: +5s + kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.
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"HIT THE LAST"
STRZELBA GŁADKOLUFOWA I PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
Płytki stalowe 5 szt
Tarcze IDPA 3 szt
Tarcza NO SHOOT 1 szt
Cel bonusowy
Ograniczona ‐ strzelba 5, pistolet max 10
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Strzelba ‐ załadowana 5 nabojami z pustą komorą
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Strzelba gładkolufowa powtarzalna typu pump‐action z mechanicznymi
przyrządami celowniczymi.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Strzelba ‐ amunicja kaliber wag. 12 (śrut typu skeet/trap)
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Strzelbę ładujemy przed startem 5 nabojami pod nadzorem sędziego.
Magazynek do pistoletu załadowany max 10 nabojami leży na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Zawodnik w pozycji gotowości z załadowaną strzelbą w rękach z lufą pod
kątem 45 stopni w dół i kolbą opartą na biodrze. Po sygnale startu
zawodnik przeładowuje strzelbę i ostrzeliwuje cele metalowe, następnie
odkłada rozładowaną strzelbę z otwartym zamkiem na stół lufą w stronę
kulochwytu, bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i ostrzeliwuje cele
papierowe dwukrotnie każdy. Po ostrzelaniu celów papierowych jako
ostatni może (nie musi) ostrzelać cel bonusowy.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele metalowe: +5s za każdy nie położony cel
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s.
Nieostrzelanie celu: +5s + kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Trafienie celu bonusowego: ‐ 10s
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.
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"FAST TEN PLUS"
PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU I KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU
Tarcze IDPA 5 szt
Tarcza NO SHOOT 2 szt
Cel bonusowy
Ograniczona ‐ karabin max 7, pistolet 5
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Karabin ‐ rozładowany z pustą komorą na stole
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
Przyrządy optyczne o max powiększeniu 1x.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Karabin ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Magazynek do pistoletu załadowany 5 nabojami leży na stole.
Magazynek do karabinu załadowany max 7 nabojami leży na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Po sygnale startu zawodnik bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i
ostrzeliwuje cele papierowe po jednym strzale każdy, następnie odpina
magazynek i odkłada rozładowany pistolet z otwartym zamkiem na stół
lufą w stronę kulochwytu, bierze karabin i magazynek, ładuje karabin i
ostrzeliwuje cele papierowe po jednym strzale każdy. Po ostrzelaniu
celów papierowych jako ostatni może (nie musi) ostrzelać cel bonusowy.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s.
Nieostrzelanie celu: +5s + kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Trafienie celu bonusowego: ‐ 10s
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.
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"STAR & STEEL"
STRZELBA GŁADKOLUFOWA I PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
Gwiazda Texasu – 5 celi stalowych
Tarcze IDPA 2 szt
Tarcza NO SHOOT 1 szt
Gong
Ograniczona ‐ strzelba 5, pistolet 5
Stojąc w wyznaczonym miejscu
Strzelba ‐ załadowana 5 nabojami z pustą komorą
Pistolet ‐ rozładowany z pustą komorą i otwartym zamkiem na stole
Strzelba gładkolufowa powtarzalna typu pump‐action z mechanicznymi
przyrządami celowniczymi.
Pistolet centralnego zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi.
Strzelba ‐ amunicja kaliber wag. 12 (śrut typu skeet/trap)
Pistolet ‐ amunicja centralnego zapłonu w kalibrze do 12 mm.
Strzelbę ładujemy przed startem 5 nabojami pod nadzorem sędziego.
Magazynek do pistoletu załadowany 5 nabojami leży na stole.
Sygnał dźwiękowy timera.
Zawodnik w pozycji gotowości z załadowaną strzelbą w rękach z lufą pod
kątem 45 stopni w dół i kolbą opartą na biodrze. Po sygnale startu
zawodnik przeładowuje strzelbę i ostrzeliwuje gwiazdę, następnie odkłada
rozładowaną strzelbę z otwartym zamkiem na stół lufą w stronę
kulochwytu, bierze pistolet i magazynek, ładuje pistolet i ostrzeliwuje cele
papierowe dwukrotnie każdy. Ostatni strzał oddaje w gong.
Decyduje czas pokonania toru plus sekundy karne:
Cele metalowe: +5s za każdy miss
Cele papierowe: pola A +0s, C +1s, D +3s, miss +5s, no shoot +5s
Gong: +10s za miss
Nieostrzelanie celu: +5s +kara za miss
Procedura za niewłaściwy przebieg toru: +5s za każdy strzał niezgodnie z
przebiegiem.
Maksymalny kąt odchylenia w kierunku lewo, prawo wynosi
90 stopni mierzony od przodu zawodnika ustawionego
dokładnie w kierunku środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt
pionowy ograniczony jest wysokością kulochwytu.

7. Komendy wydawane w trakcie zawodów i zasady bezpieczeństwa
Komendy wydawane są przez sędziego prowadzącego zawody na danej
osi strzeleckiej w ramach danej konkurencji.
Podstawowe komendy:
„Ładuj, przygotuj się” - stojący na stanowisku zawodnik wyjmuje broń z
kabury (w konkurencji pcz), lub usuwa znacznik bezpieczeństwa (w pozostałych
konkurencjach), ładuje broń i przyjmuje postawę „gotów”.
„Czy jesteś gotów?”, „Czy zawodnicy są gotowi?”, lub „Gotowi?” - jeśli zawodnik
jest gotów do strzelania to nie reaguje lub mówi „TAK”, jeśli nie jest gotów
melduje „NIE” i ma 30 sekund na przygotowanie się i zameldowanie „gotów”,
„Start” - zawodnik może rozpocząć strzelanie.
„Koniec strzelania”, „Przerwij strzelanie”, lub „Stop” - zawodnik przerywa strzelanie i
czeka na dalsze komendy.
„Rozładuj” - zawodnik rozładowuje broń
„Do przejrzenia broń” – zawodnik pokazuje sędziemu do inspekcji.
„Przejrzałem, strzał kontrolny, kabura” - w konkurencji pistolet centralnego zapłonu
- zawodnik oddaje strzał kontrolny i chowa bron do kabury. Po wykonaniu tej
czynności zawodnik może zejść ze stanowiska.
„Przejrzałem” - w konkurencjach pistolet sportowy i karabin sportowy, umieszcza w
komorze zamkowej znacznik bezpieczeństwa i ewentualnie umieszcza broń w
futerale (jeśli zabiera ją ze stanowiska). Po wykonaniu tej czynności zawodnik
może zejść ze stanowiska.
Kąty bezpieczeństwa - maksymalny kąt odchylenia lufy w kierunku lewo i w prawo
wynosi 90° mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku
środka strzelnicy (kulochwytu). Kąt pionowy jest ograniczony wysokością
kulochwytu.
Za nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa obowiązujących podczas
strzelania strzelający zostaje ZDYSKWALIFIKOWANY (DQ).
Ewentualne zacięcia broni usuwane są indywidualnie przez zawodników w czasie
przewidzianym na strzelanie.
8. Wnoszenie odwołań i pozostałe ustalenia
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje
sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w
czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi
być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu
wpłacona opłata podlega zwrotowi.
UWAGA
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

