REGULAMIN
1. Cel zawodów
Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja środowisk strzeleckich, wyłonienie
najlepszych zawodników spośród biorących udział w zawodach, szkolenie i doskonalenie umiejętności strzeleckich
w ramach rywalizacji sportowej, sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego, prezentacja strzelectwa jako
dyscypliny sportowej oraz upowszechnianie strzelectwa sportowego.
2. Organizatorzy zawodów
- Podlaskie Stowarzyszenie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim SZWADRON,15-818 Białystok,ul.
Jesionowa 19,www.szwadron.podlasie.pl,e-mail: biuro@szwadron.podlasie.pl,kierownik zawodów – tel.604 824 020,
- Główny Sponsor Współorganizator zawodów: "Hubertus" Roman Tołczyk, 15-680 Białystok, ul. Saturna 41

– Sponsor zawodów: SPECGEAR, 15-727 Białystok, ul.Hetmańska 36
– Sponsor: Restaurant&Cafe FORMA by DWÓR CZARNECKIEGO Białystok ul. Odeska 1
3. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się 10.11.2018. Zostaną przeprowadzone na strzelnicy w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 113,
tel. 856620346. Planowane rozpoczęcie o godz.9:00. Planowane zakończenie zawodów ok. godz.15.
4. Program zawodów
W trakcje zawodów rozegrane zostaną trzy konkurencje strzeleckie.
4.1 Pistolet sportowy część dokładna - Psp20d
 odległość 25 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery
 5 strzałów próbnych, czas 3 min., 20 strzałów ocenianych, czas 15 min.,
 tarcza zgodna z przepisami ISSF, strzelanie z jednej ręki
4.2 Pistolet centralnego zapłonu część dokładna – Pcz10d
 odległość 25 m,kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
 3 strzały próbne, czas 2 min., 10 strzałów ocenianych, czas 8 min.,
 tarcza zgodna z przepisami ISSF, dopuszcza się strzelanie oburącz.
4.3 Pistolet centralnego zapłonu część szybka Żołnierz – Pcz10z
 odległość 25 m, kaliber 7,62 – 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
 3 strzały próbne, czas 1 min., 10 strzałów ocenianych,
 po 5 strzałów w dwóch seriach po 10s.,przerwa między seriami 20s.,łączy czas 40s
 tarcza NT23p (popiersie żołnierza), dopuszcza się strzelanie oburącz.
Czas przygotowawczy przed konkurencją 3min.Po komendzie ŁADUJ zawodnicy mają 30 s. na załadowanie
magazynka i broni oraz przyjęcie postawy GOTÓW. Po upływie tego czasu sędzia wydaje komendę do rozpoczęcia
konkurencji.
5. Harmonogram zawodów
Początek zawodów 9.00
odprawa techniczna 9.15.
- konkurencja Psp20d planowany start pierwszej zmiany 9:30, następne zmiany co ok.30 minut,
- konkurencja Pcz10d planowany start pierwszej zmiany 12:00, następne zmiany co ok.25 minut,
- konkurencja Pcz10z planowany start pierwszej zmiany 14:00, następne zmiany co ok.15 minut.
Planowane godziny startu konkurencji mogą ulec zmianie. Jeżeli zmiany/konkurencje zakończą się wcześniej niż
planowano, następne zmiany/konkurencje będą rozpoczynane bez zbędnej zwłoki. Nie ma możliwości
powtarzania startów w konkurencjach.

Regulamin HUBERTUS 2018

10.11.2018

obowiązuje od 05. 11.2018

Strona 1/3

6. Uczestnictwo
W zawodach mogą brać udział osoby w wieku powyżej 18 lat - wg przepisów PZSS juniorzy,seniorzy:
6.1 osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,
6.2 osoby posiadające pozwolenie na broń palną do ochrony osobistej, licencję pracownika ochrony,
funkcjonariusze służb mundurowych.
6.3 za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które wcześniej odbyły
szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy.
7. Klasyfikacja
Prowadzone są klasyfikacje:
7.1 klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach strzeleckich, wygrywa zawodnik, który zdobędzie
największą ilość punktów. Możliwy jest start w wybranych pojedynczych konkurencjach - bez prawa do rzeczowej
nagrody głównej i nagród losowanych zgodnie z p. 8.3.
7.2 klasyfikacja generalna o Nagrodę Główną, do której brana jest suma wyników ze wszystkich konkurencji:
Psp20d, Pcz10d, Pcz10z. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie najwięcej punktów. Klasyfikowani są wszyscy
zawodnicy, którzy przystąpią do trzech konkurencji. W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów przez
dwóch lub więcej zawodników, o kolejności zajętych miejsc w klasyfikacji generalnej decyduje miejsce zajęte w
konkurencji Pcz10ż, następnie Pcz10d, a następnie Psp20d.
7.3 Klasyfikowani są wszyscy wymienieni w p.6 zawodnicy z uwzględnieniem powyższych warunków.
8. Nagrody
8.1 w klasyfikacji generalnej wręczone będą
- za zajęcie miejsca pierwszego: Nagroda Główna, puchar, medal, dyplom
- za miejsca 2 i 3: puchary, medale i dyplomy
- za miejsca 4 i 5: dyplomy
Nagroda Główna dla zwycięzcy w trójboju:

pistolet firmy BUL Ltd.
BUL 1911 CLASSIC GOVERNMENT
w kalibrach 9 mm Luger lub .45ACP do wyboru
8.2 w klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych konkurencjach wręczone będą
za zajęcie miejsc od 1 do 3 medale i dyplomy. za zajęcie miejsc 4 i 5 dyplomy
8.3 wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody za uczestnictwo.
Osoba wylosowana musi byś obecna w czasie losowania na sali, jeżeli wylosowana osoba jest nieobecna,
losowanie powtarza się aż do skutku. Wylosowana osoba nie bierze udziału w dalszym losowaniu.
8.3.1.Nagrody losowane wśród zawodników w trójboju czyli wśród zawodników, którzy wzięli udział we wszystkich
trzech konkurencjach:
3 nagrody niespodzianki - losowane
Nagroda Główna i powyższe losowane nagrody za uczestnictwo zostały ufundowane przez firmę
HUBERTUS z Białegostoku
8.3.2. Nagrody losowane wśród wszystkich zawodników, którzy wezmą udział w zawodach:
3 bony zakupowe o wartości 100zł każdy
Bony ufundowane zostały przez firmę
SPECGEAR z Białegostoku
Bony do zrealizowania w stacjonarnym sklepie militarnym SPECGEAR , ul. Hetmańska 36 w Białymstoku
(www.specgear.com.pl).
2 bony o wartości 50zł każdy do Restaurant&Cafe FORMA
ufundowane przez DWÓR CZARNECKIEGO
8.4 Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów. Losowanie zostanie przeprowadzone na
koniec zawodów, po wręczeniu nagród w klasyfikacji generalnej i indywidualnej.
8.5 Zwycięzcy otrzymają nagrody lub certyfikaty potwierdzające przyznanie nagrody. W przypadku otrzymania
certyfikatu, odbiór nagród nastąpi w siedzibie firmy HUBERTUS po wcześniejszym umówieniu terminu. Nie ma
możliwości zamiany nagrody rzeczowej na równowartość pieniężną.
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9. Zgłoszenia
9.1 obywatele polscy: rejestracja zawodników najpóźniej w dniu zawodów do godziny 12.00 u Kierownika Zawodów
lub na 15 minut przed startem ostatniej zmiany w konkurencji.
9.2 obywatele innych krajów: zgłoszenia są przyjmowane na min. 14dni przed zawodami u prezesa PSKS
SZWADRON (podst. prawna. Dz. U. Nr 38 poz. 195 art. 42 ust. 2b)
9.3 Zapisy następują najpierw na zmianę I-szą, a następnie na kolejne.
10. Opłaty za udział w zawodach
Startowe w poszczególnych konkurencjach wynosi:
Psp20d: 30 zł;

Pcz10d: 35 zł.;

Pcz10z: 35 zł.;

dla członków SZWADRON Białystok, GROT Białystok, K-15 Halickie:
Psp20d: 25 zł.;

Pcz10d: 30 zł.;

Pcz10z: 30 zł.

Nie ma możliwości powtarzania startów w konkurencjach.
11. Ustalenia dodatkowe
11.1 Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że znane są mu przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące
na strzelnicy i w strzelectwie sportowym, że stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach oraz
że zapoznał się z regulaminem zawodów. Zawody odbywają się zgodnie niniejszym regulaminem, regulaminem
Podlaskiej Ligi Strzeleckiej, przepisami PZSS i ISSF. Zawody rozgrywane w ramach Podlaskiej Ligi Strzeleckiej są
wpisane do kalendarza Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego i obecny będzie obserwator Podlaskiego
Związku Strzelectwa Sportowego. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, nie zwracają kosztów przejazdu oraz
innych kosztów związanych z uczestnictwem w zawodach. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na
równowartość pieniężną. Organizatorzy dopuszczają do startu zawodników w strojach innych niż zalecanych przez
PZSS. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie zawodów,
w rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji oraz w rodzajach nagród. Organizator zawodów nie ponosi
odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych podczas imprezy. Za
dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego opiekun. Uczestników
obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także sędziów. Wszelkie protesty
zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać w formie pisemnej do biura organizatora
zawodów do 10min. od zaistnienia problemu. Podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy, które będą
później udostępniane publicznie, obsługa zawodów i zawodnik biorący udział w zawodach wyraża na to zgodę. W
przypadku wyczerpania się miejsc startowych rejestracja zawodników może zostać zakończona wcześniej niż
podano w p.5.
Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim lub w miejscach do tego
przeznaczonych. W innym przypadku broń nosi się rozładowaną w futerałach, pokrowcach itp. Dopuszcza się
noszenie broni załadowanej przez obsługę zawodów i strzelnicy w sposób odpowiedni do wykonywanych
obowiązków.
Organizatorzy zapewniają broń i amunicję na stanowisku. Dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji, ale nie
zmienia to opłat startowych. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do
organizatorów.
Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa, zasad określonych w niniejszym
regulaminie lub przepisów PZSS, spowoduje jego dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
11.2 Dokładny opis konkurencji Pcz10z:
Strzelanie odbywa się do tarczy strzeleckiej Nt23p (popiersie żołnierza) na odległość 25m.
Konkurencja: strzały próbne - 3strzały czas 1minuta, strzały oceniane – dwie serie po 5 strzałów w czasie 10s., przerwa
pomiędzy seriami 20s. Łączny czas konkurencji 40s. Można ładować do jednego magazynka max.5szt. nabojów. Można używać
tylko jednego magazynka. Nie można używać szybkoładowaczy.
Start następuje z postawy GOTÓW. Strzelanie odbywa się w/g komend prowadzącego strzelanie lub prowadzi sygnalizacja
świetlna. Nieprzestrzeganie w/w zasad spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
światło zielone(START) można strzelać; światło czerwone (STOP) - zakaz strzelania.
Opis przebiegu konkurencji:
Czas przygotowawczy 3 min. Po upływie tego czasu sędzia wydaje komendę ŁADUJ. Zawodnicy w czasie 30 s. ładują
magazynki i broń oraz przyjmują postawę GOTÓW. Wcześniejsze ładowanie magazynków będzie karane dyskwalifikacją.
Sędzia podaje komendę UWAGA. Po komendzie UWAGA po ok. 3-5 s., zapala się światło zielone (komenda START).
Zawodnicy po zapaleniu się zielonego światła (komendzie START) oddają 5 strzałów ocenianych - czas strzelania 10s. Gaśnie
zielone światło (komenda STOP) i zapala się czerwone na 20s.- w tym czasie zawodnicy ładują magazynki i broń oraz przyjmują
postawę GOTÓW. Zapala się ponownie zielone światło (komenda START) i zawodnicy mają 10s na oddanie kolejnych 5
strzałów ocenianych. Zakończenie konkurencji na komendę STOP. Dopuszcza się strzelanie oburącz. Strzał oddany po
zapaleniu się czerwonego światła lub po komendzie STOP zostanie zaliczony z wynikiem ZERO, a od całkowitego wyniku
odejmuje się najlepszą przestrzelinę.
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