REGULAMIN
Otwartych Zawodów Strzeleckich
Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego
w dniu 24 lipca 2022 r. godz. 9.00
ORGANIZATOR
Nadnoteckie Stowarzyszenie Strzeleckie Czarnków
https://www.facebook.com/nsslubasz/
https://nsslubasz.pl/
MIEJSCE
Strzelnica Hubertus w Chodzieży
Kierownik zawodów Wojciech Suchomski tel. 605 320 306,
mail 7.5x55swis@gmail.com
CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja strzelectwa sportowego
2. Wyłonienie czołowych zawodników w strzelectwie sportowym
3. Integracja środowiska strzelców sportowych
4. Zaliczenie startów do przedłużenia licencji zawodnika PZSS na rok 2023
5. Oraz wyśmienita zabawa w wesołym towarzystwie
6. Zawody z obserwatorem WZSS
7. Na każdych zawodach wyrobisz wszystkie osobostarty do licencji na 2023 rok.
KONKURENCJE:
1) Pojedynek 3 GUN: łączna ilość strzałów na torze wynosi: nieograniczona
Na torze używa się:
Strzelby z amunicją śrutową ilość strzałów: min. 5
Pistolet centralny zapłon ilość strzałów: min. 5
Karabin centralny zapłon ilość strzałów: min. 5
Do ostrzelania przewidziane są następujące cele:
Popper IPSC – ilość: 5, broń karabin,
Popper IPSC – ilość: 5, broń pistolet,
Płytka IPSC – ilość 4, popper 1, broń strzelba.
Dwie klasy sprzętowe:
1. STANDARD broń: strzelba gładkolufowa powtarzalna (pump action), pistolet
i karabin przyrządy celownicze mechaniczne, bez celowników elektronicznych
i optycznych.
2. OPEN broń: strzelba gładkolufowa samo - powtarzalna, dowolne przyrządy
celownicze, dowolne magazynki i ładownice, karabiny i pistolety, dowolne przyrządy
celownicze, broń z dowolną modyfikacją klasy OPEN.
Wyposażenie na torze:
Urządzenie do odkładania Broni: – UDB1 – broń: karabin, UDB2 – broń pistolet, UDB3
– strzelba.
Pozycja startowa i położenie broni:
Zawodnicy stoją skierowani w kierunku głównego kulochwytu na linii strzału, karabin
zgodnie z SSB, załadowany dowolną ilością amunicji z wprowadzonym nabojem do
komory nabojowej i zabezpieczony. Pistolet w UDB2 z podpiętym magazynkiem, nie
przeładowany, ilość naboi w magazynku dowolna, strzelba w UDB3 nie przeładowana

zabezpieczona, klasa STANDARD 5 sztuk naboi w magazynku rurowym , klasa OPEN
do 5 sztuk naboi w magazynku.
Procedura strzelania:
Po sygnale startowym zawodnicy muszą ostrzelać z karabinu 5 poperów IPSC, po
strąceniu popperów odłożyć rozładowany karabin do UDB1, z UDB2 pobrać pistolet
strącić 5 popperów IPSC, po ostrzelaniu celów odłożyć rozładowany pistolet do UDB2,
z UDB3 pobrać strzelbę ostrzelać 4 płytek IPSC i popper finałowy. Pierwszy popper
na ziemi wygrywa. Przed ostrzelaniem poppera finałowego, obowiązkowe
doładowanie min 1 naboju (standard) lub wymiana magazynka (Open). Doładować
naboje można ze skrzynki M1, lub ładownic.
Uwagi dodatkowe:
Kąty bezpieczeństwa boczne 90 stopni. Kąty górne ograniczone są wierzchołkami
kulochwytu głównego i kulochwytów bocznych.
Za przekroczenie kątów bezpieczeństwa: dyskwalifikacja DQ.
Za oddany strzał niekontrolowany: dyskwalifikacja DQ.
Amunicja do strzelby może być poukładana lub posortowana przez zawodnika w
dowolny sposób w skrzynce M1, lub znajdować się w ładownicy.
Pozycja A, B, C zawodnik stoi obiema nogami wewnątrz wyznaczonego obszaru.
Pozycja startowa swobodna, ręce opuszczone wzdłuż tułowia.
Pierwszy z pary po lewej stronie.
Drabinka lub grupy każdy z każdym, w zależności od ilości startujących.
Opłata 120 zł. Płatna do 22.07. Zgłoszenie tylko na maila 7.5x55swis@gmail.com do
22.07. wraz z potwierdzeniem przelewu.
W razie pytań lub wykrycia nieścisłości dzwoń – 605 320 306
2) Pojedynki: pistoletowy oraz strzelbowy
Dwie kategorie:

Pistolet: LEJDIS – o Złotą Dzidę Króla Wioski ! 
Dżentelmeny – o Puchar Tuco Benedicto Pacyfico Juan Maria Ramireza
i strzelba Open.
Regulaminy są identyczne, chyba, że jest zaznaczone inaczej.
Cele: 5x popper i 1x popper finałowy.
Cele ustawione symetrycznie do osi strzelania, poppery finałowe w środku.
Odległość do celu pistolet 10 m, strzelba 15 m, karabin 100m.
Ilość amunicji nieograniczona.
Ilość amunicji w magazynku – pistolet i karabin nieograniczona, strzelba standard –
pierwsze załadowanie max 5 szt.
Pierwsze pary strzeleckie dobierane są drogą losowania. Dalej idą drabinki.
Zwycięzca przechodzi do następnego pojedynku w drabince o „złoto”. Przegrani idą
do drabinki barażowej o trzecie miejsce.
Przegrana w pierwszym pojedynku, nie odbiera szansy na medal.
Minimalna ilość pojedynków – 2
Maksymalna ilość pojedynków w zależności od ilości startujących.
Procedura strzelania:
Para zawodników staje na stanowisku strzeleckim zgodnie z losowaniem. Pierwszy z
pary po lewej stronie.

Broń z podpiętym magazynkiem NIE PRZEŁADOWANA w kaburze lub na UDB stoliku.
Strzelba Standard – magazynek rurowy załadowany 5 sztukami amunicji. Magazynki
załadowane w ładownicach lub na UDB – stoliku Amunicja zapasowa w ładownicach
lub na UDB – stoliku. Na znak sędziego, dobywają broń, przeładowują i ostrzeliwują 5
celów – mini poppery – dowolną ilością amunicji. Po strąceniu wszystkich,
obowiązkowa wymiana magazynka i ostrzał poppera. Poppery ustawione tak, że
przewrócone zachodzą na siebie jeden na drugi. Popper pierwszy na ziemi wygrywa.
Strzelba Standard – po sygnale sędziego, zawodnik pobiera strzelbę, przeładowuje i
ostrzeliwuje cele. Po oddaniu pierwszego strzału, możliwe doładowywanie w
nieograniczonej ilości, a przed strzałem do poppera obowiązkowe doładowanie
minimum jednym nabojem.
Ładowanie magazynków przed wyznaczonym czasem strzelania w wyznaczonej
strefie, pod nadzorem sędziego.
Postawa swobodna, ręce opuszczone wzdłuż tułowia.
Jedna klasa sprzętowa:
Standard – Pistolet – mechaniczne przyrządy celownicze
Standard – Strzelba – pompka z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
Standard – Karabin – mechaniczne przyrządy celownicze
Złamanie zasad bezpieczeństwa dyskwalifikacja.
Wejście na oś z podpiętym magazynkiem, nabojem lub atrapą w komorze –
dyskwalifikacja.
Zawodnik otrzymujący karę automatycznie przegrywa pojedynek.
Opłata 60 zł za każdy. Płatna do 22.07. Zgłoszenie tylko
7.5x55swis@gmail.com
do
22.07.
wraz
z
potwierdzeniem
W razie pytań lub wykrycia nieścisłości dzwoń – 605 320 306

na maila
przelewu.

3) Trójbój wojenny - tylko centralny zapłon, tylko open przyrządy mechaniczne
Tor I
Broń: karabin centralny zapłon (boczny jako druga konkurencja), przyrządy celownicze
mechaniczne (kolimatory jako odrębna konkurencja).
Dystans: 100m.
Cele: Popper duży 2x, tarcza nt23p.
Procedura strzelania:
Na komendę „start” zawodnik podpina magazynek i przeładowuje broń, strzela do celu
metalowego z postawy stojącej, po strąceniu poppera, zawodnik zabezpiecza broń i
przechodzi na drugie stanowisko i ostrzeliwuje tarcze jednym strzałem z postawy
leżącej, zabezpiecza broń, wstaje i przechodzi na trzecie stanowisko na którym
ostrzeliwuje cel metalowy z postawy klęczącej. Po strąceniu, wraca na stanowisko z
tarczą i wystrzeliwuje resztę amunicji do tarczy.
Czas na ukończenie konkurencji to max. 3 minuty, liczone pkt. na tarczy. Amunicja 12
szt. Niestrącenie poppera – dyskwalifikacja.

Tor II
Broń: karabin centralny zapłon (boczny jako druga konkurencja), przyrządy celownicze
mechaniczne (kolimatory jako odrębna konkurencja).

Dystans: 100m i mniej
Cele: Popper mini x 10
Procedura:
Zawodnik rozpoczyna konkurencję w postawie leżącej na 100 m, na komendę „start”
podpina magazynek, przeładowuje broń i oddaje 2 strzały do popperów, następnie
zawodnik zabezpiecza broń i odkłada do UDB z lufą skierowaną w stronę kulochwytu,
wstaje, chwyta leżący obok ciężarek i odrzuca go przed siebie w stronę kulochwytu,
podnosi broń i UDB i przechodzi w miejsce gdzie upadł ciężarek, przyjmuje postawę
leżącą odbezpiecza broń i oddaje 2 strzały do popperów i tak max do 50m. Na linii 50
m ostrzeliwuje resztę popperów.
Nie rzucanie ciężarka – dyskwalifikacja.
Inna ilość strzałów niż 2 na stanowisko – dyskwalifikacja.
Czas na ukończenie konkurencji to max. 3 minuty, liczone strącone poppery i czas.
Amunicja 10 szt.
Tor III
Broń: karabin centralny zapłon, „pistolet maszynowy”, pistolet centralny zapłon.
Dystans: 100m, 25-50m, 5-25m
Cele: Popper mały x4, popper duży x1, tarcze nt23p
Procedura:
Zawodnik rozpoczyna konkurencje na osi 100m na stanowisku przyjmuje postawę
leżącą. Broń rozładowana Na komendę „start”zawodnik podpina magazynek,
przeładowuje i ostrzeliwuje: 4 małe poppery, po strąceniu wszystkich zabezpiecza
broń, wstaje, odbezpiecza broń i ostrzeliwuje „duży” popper z postawy klęczącej. Po
strąceniu wszystkich, zawodnik rozładowuje broń i odkłada do UDB, po czym
przechodzi na następną oś gdzie pobiera „pistolet maszynowy” z UDB, podpina
magazynek przeładowuje i ostrzeliwuje tarcze na dystansach od 25 do 50m, po dwa
strzały do tarczy. Zawodnik rozładowuje PM i odkłada do UDB, po czym przechodzi
na stanowisko drugie gdzie pobiera pistolet z UDB, podpina magazynek przeładowuje
i ostrzeliwuje tarcze na dystansie od 5m do 25m, po dwa strzały do tarczy. Po
zakończeniu zawodnik rozładowuje broń i okazuje sędziemu do sprawdzenia.
Czas na ukończenie konkurencji: to się ustali.
Ilość amunicji: Karabin - nieograniczona
PM i pistolet po 10 szt.
Liczone punkty z tarczy.
Na każdym torze – strzał po czasie – 10 pkt. lub – popper.
Klasyfikacja trójbojowa.
Za 1 miejsce na torze 100 pkt i po jednym w dół za każde następne. W klasyfikacji
generalnej decyduje suma za trzy tory.
Opłata 120 zł. Płatna do 22.07. Zgłoszenie tylko na maila 7.5x55swis@gmail.com do
22.07. wraz z potwierdzeniem przelewu.
W razie pytań lub wykrycia nieścisłości dzwoń – 605 320 306
Konkurencje wystartują przy min 6 zapisanych.
Wpłaty tylko na konto :

74 1140 2004 0000 3302 7845 5814.

Wpłaty na inne konto traktowane będą jako darowizna na rzecz klubu.

4). PRS .22 LR OPEN
Trzy tory, od 10 do 100 m. Cele reaktywne o powierzchni 11, 19 i 25cm kwadratowych.
Pozycje wymuszone, czasy ograniczone. Klasyfikacja trójbojowa. Liczymy strącone
cele i odległości. Będą jaja.
Opłata 90 zł. Płatna do 22.07. Zgłoszenie tylko na maila 7.5x55swis@gmail.com do
22.07. wraz z potwierdzeniem przelewu.
W razie pytań lub wykrycia nieścisłości dzwoń – 605 320 306
NAGRODY
1) za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca zawodnicy otrzymają medale lub statuetki
2) za zajęcie miejsc od 1 do 6 – dyplomy.
Wręczenie medali oraz dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów, około
godziny 15:30
KOSZTY UCZESTNICTWA
1. Podane przy każdej konkurencji
2. Catering 20 zł od osoby. Jemy wyśmienicie, świeżo i smacznie. Uśmiechnięta
obsługa jest do naszej dyspozycji. Niestety utrzymanie takiego stanu rzeczy musi
troszkę kosztować.
SPRAWY RÓŻNE
Na terenie obiektów obowiązuje regulaminy strzelnicy
1. W obrębie osi strzeleckich obowiązują przepisy bezpieczeństwa jak w strzelectwie
sportowym.
2. Ubiór dowolny – warunki polowe
3. Organizator zapewnia broń i amunicję do konkurencji.

