ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy Wszystkich sympatyków strzelectwa do udziału
w Otwartych Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezydenta Sosnowca w dniu
9 czerwca 2010r. organizowanych przez Klub Sportowy GWARDIA 1924, na strzelnicy
„SPORTUS” w Sosnowcu.
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
Cel zawodów:
Popularyzacja sportu strzeleckiego w woj. śląskim, doskonalenie umiejętności strzeleckich, integracja
środowiska strzeleckiego, podnoszenie poziomu umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej.
Termin i miejsce:
Zawody odbędą się dniu 19.06.2010r. na strzelnicy „Sportus” ul. Braci Mieroszewskich 126B
w Sosnowcu-Zagórzu. Początek zawodów o godz. 11,45 rozpoczęcie strzelań od godz. 12:00 w zmianach
po 5 zawodników, co 30 minut. Kontrola techniczna broni, wybiórczo na stanowiskach przed każdą
zmianą. Ogłoszenie wyników do 15 min. po ostatniej zmianie. Zakończenie zawodów do 30 min. po
Finale.

1. Konkurencja Pistolet Standard bocznego zapłonu, 3x20 strzałów
Cel:
tarcza Ts-2, Odległość: 25 m.,
Postawa: stojąca chwyt dowolny
Czas strzelania:
150,20,10 sek. na 5 strzałów,
Ilość strzałów: 5 próbnych + 60 ocen.
2. Finał o Puchar dla 5 zawodników z najwyższymi wynikami
Konkurencja Pistolet Bocznego Zapłonu, 3x5 strzałów,
Cel:
tarcza punktowa,
Odległość: 20 m.,
Postawa: stojąca z jednej ręki
Czasy strzelania:
150, 20, 10 sek. na 5 strzałów,
Ilość strzałów: 15 (3x5)
Wynik finału decyduje o kolejności miejsc 1-5 i nie jest doliczany do wyniku konkurencji.
Wszystkich obowiązuje ładowanie magazynków po 5 sztuk amunicji.
Broń i amunicja: Pistolet bocznego zapłonu w kalibrze 5,6mm z oporem języka spustowego minimum
1,0 kg. Pomiar spustu, wybiórczo przed konkurencją na stanowisku strzeleckim. Nie dopuszcza się broni
wyposażonej w kompensatory odrzutu i podobnie działające urządzenia oraz celowniki inne niż otwarte.
Uczestnictwo: Opłata startowa wynosi 30,- płatna w dniu zawodów. Przydział stanowisk i zmian, według
wcześniejszej rezerwacji lub kolejności zgłoszeń w dniu zawodów do godziny 11.
Klasyfikacje zawodów:
1. Puchary dla 3 finalistów.
2. Indywidualna mężczyzn i kobiet.
3. W przypadku uzyskania tej samej sumy punktów o kolejności decydują regulaminy PZSS.
Uwaga. Podczas zawodów można będzie zdobyć trzecią i drugą klasę sportową pod warunkiem
strzelania konkurencji Pstd z jednej ręki.
Trofea sportowe: za miejsca 1-3, puchary, dyplomy, nagrody główne, 4-5 dyplomy i upominki.
Zgłoszenia do zawodów i rezerwacja zmian: Przyjmowane telefonicznie, mailem lub sms pod nr
601507107, 607820802. Pozostałe informacje na stronach www.strzelnica.net.pl,
www.gwardia.pl a zapytania i zgłoszenia proszę kierować na mail: <ksg1924@o2.pl>,
<ksg1924@wp.pl>
Postanowienia końcowe: Zawody zostaną przeprowadzone według regulaminu i przepisów PZSS.
Serdecznie zapraszamy!

Pistolet standard

Pistolet Walther SSP- pistolet firmy Walther z którego można strzelać konkurencję pistolet
standard.
W konkurencji pistolet standardowy może być używany pistolet każdego typu, także rewolwer
(z wyjątkiem jednostrzałowego) bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (0,22 cala), z długą
komorą nabojową (long rifle), który spełnia następujące warunki:
całkowita masa pistoletu, wraz ze wszystkimi dodatkami, włącznie z obciążnikami
stabilizującymi, oraz pustym magazynkiem, nie może być większa niż 1400 gramów,
długość lufy nie może być większa niż 153 mm,
odległość między muszką i szczerbinką nie może przekraczać 220 mm. Odległość ta musi być
mierzona od tylnej powierzchni szczerbinki do najwyższego punktu muszki,
niedozwolone są osłabiacze odrzutu, ani wszelkie inne podobnie działające, urządzenia,
opór języka spustowego nie może być mniejszy niż 1000 G,
całkowite wymiary pistoletu muszą umożliwić zamknięcie go w pudełku o wewnętrznych
wymiarach: 300 mm x 150 mm x 50 mm,
żadna część rękojeści, lub dodatkowego wyposażenia, nie może obejmować dłoni,
amunicją dopuszczalną są wszystkie długie (long rifle) naboje bocznego zapłonu o kalibrze 5,6
mm (0,22 cala).

Stanowisko strzeleckie musi mieć co najmniej 1 m szerokości oraz 1,5 m długości. Tarcza jest
umieszczona w odległości 25 m, a jej środek musi znajdować się na wysokości 1,40 m.

Tarcza (TS-2)-pistolet standard
Wymiary pól tarczy - pistolet standard.
Pole oceniane
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Średnica
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

Dodatkowo tarcza powinna spełniać następujące warunki:
centralna dziesiątka ma wymiary 25 mm,
czarne koło obejmuje pola od 7 do 10 i ma wymiary 200 mm,
grubość linii pierścienia musi zawierać się w granicach od 0,2 do 0,5 mm,
minimalne widzialne rozmiary arkusza tarczy: 550 (szer.) x 520 do 550 (wys.) mm

cyfry oznaczające wartości pierścieni 1 do 9 umieszczone są w polach ocenianych pionowo i
poziomo wzdłuż linii prostopadłych do siebie,
pole 10-tki nie jest oznaczone cyfrą,
cyfry powinny mieć ok. 10 mm wysokości, 0,5 mm grubość linii i być łatwo czytelne przez
lunetę obserwacyjną z właściwej odległości.
Program konkurencji przewiduje oddanie 60 strzałów ocenianych, w trzech częściach po 20
strzałów każda. Każda część składa się z 4 serii pięciostrzałowych.
Część pierwsza składa się z czterech pięciostrzałowych serii, z ograniczeniem czasu trwania
każdej z nich do 150 sekund (+ 0.2 sek.,– 0.0 sek.),
Część druga składa się z czterech pięciostrzałowych serii, z ograniczeniem czasu trwania każdej
z nich do 20 sekund (+ 0.2 sek.,– 0.0 sek.),
Część trzecia składa się z czterech pięciostrzałowych serii, z ograniczeniem czasu trwania każdej
z nich do 10 sekund (+ 0.2 sek.,– 0.0 sek.).
Przed rozpoczęciem zawodów, może być oddana pięciostrzałowa seria próbna, z ograniczeniem
czasu trwania do 150 sekund.
Przed rozpoczęciem każdej serii sędzia stanowiskowy musi zapowiedzieć czas serii.
Po wydaniu komendy ŁADUJ (LOAD), sędzia musi dać zawodnikom odpowiedni czas na
przygotowanie. Kiedy uzna, że strzelcy zakończyli przygotowania, musi zapytać:
ZAWODNICY GOTOWI? (ARE YOU READY?).
Po tym pytaniu zawodnicy mogą zgłosić: NIE GOTOWY (NOT READY), albo muszą przyjąć
postawę GOTÓW przed zapaleniem czerwonych świateł lub w przypadku użycia tarcz
konwencjonalnych, przed ich obrotem do płaszczyzny krawędzi. Jeśli w ciągu 3 sekund nie
słychać odpowiedzi przeczącej, muszą włączyć się czerwone światła, albo tarcze
konwencjonalne muszą być obrócone do pozycji krawędzi. Następnie, po upływie 7 sekund, na
czas opisany powyżej i wynikający z programu strzelań, muszą włączyć się zielone światła lub
tarcze konwencjonalne - ukazać płaszczyznami.
Jeśli zawodnik zgłasza w ciągu 3 sekund, po pytaniu ZAWODNICY GOTOWI? (ARE YOU
READY?), że nie jest przygotowany, sędzia musi ogłosić: NIE GOTOWI (NOT READY) i
odczekać ok. 15 sekund. Po czym wydaje komendę UWAGA (ATTENTION) i muszą włączyć
się czerwone światła, albo tarcze konwencjonalne muszą być obrócone do pozycji krawędzi.
Następnie, po upływie 7 sekund włączyć się zielone światła lub tarcze konwencjonalne - ukazać
płaszczyznami. W każdej serii strzelec powinien oddać pięć strzałów. Serię uważa się za
rozpoczętą, od momentu zapalenia się świateł czerwonych lub odwrócenia się tarcz
płaszczyznami do strzelców, po zapytaniu ZAWODNICY GOTOWI? (ARE YOU READY?)
lub wydaniu komendy UWAGA (ATTENTION). Od tej chwili każdy oddany strzał jest

zaliczany do wyniku.

