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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,
sprawdzenie  poziomu  wyszkolenia  strzeleckiego,  prezentacja  strzelectwa  jako  dyscypliny  sportowej  oraz
upowszechnianie strzelectwa sportowego.

2. Organizator
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, 

3. Termin i  miejsce zawodów    

Zawody odbędą się dniu 22.09.2019.  Konkurencje zostaną rozegrane na strzelnicy SZWADRON w Czarnej 
Białostockiej ul.Fabryczna 7. Planowane rozpoczęcie o godz. 9:00, planowane zakończenie ok. godz. 16.00, zapisy 
do godziny 12.30 lub do końca rozgrywania konkurencji. 

4. Program zawodów
Pięć torów punktowych, konkurs         
dyscypliny pistolet: pistolet centralnego zapłonu

Tor 1 – pistolet, klasy: STANDARD, OPEN, WESTERN 
Cele: 15 tarcz IPSC
Minimalna liczba strzałów: 30 Pistolet centralnego zapłonu
Stan gotowości broni: podpięty magazynek nie przeładowana. 
Start: Sygnał dźwiękowy timera
Procedura: Stoimy w wyznaczonym miejscu , Ręce splecione za głową .Po sygnale startowym ostrzelać cele.

Tor 2 – pistolet, klasy: STANDARD, OPEN, WESTERN
Cele: 4 popery 4 tarcze IPSC 
Minimalna liczba strzałów: 12 Pistolet centralnego zapłonu
Stan gotowości broni: podpięty magazynek nie przeładowana. 
Sygnał startowy: Sygnał dźwiękowy timera
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać cele.
Briefing: poper pp2 uruchamia wachadło z tarczą T2 . poper pp3 uruchamia wachadło z tarcza T

Tor 3 – pistolet, klasy: STANDARD, OPEN, WESTERN 
Cele: 7 poperów 6 tarcz IPSC
Minimalna liczba strzałów: 19 Pistolet centralnego zapłonu
Stan gotowości broni: Broń rozładowana w kaburze, bez podpiętego magazynka 
Sygnał startowy: Sygnał dźwiękowy timera
Procedura: Po sygnale startowym ostrzelać cele.

Tor 4 – pistolet, klasy: STANDARD, OPEN, WESTERN 
Cele: 2 poper, 7 tarcze ipsc 
Minimalna liczba strzałów: 16 Pistolet centralnego zapłonu
Stan gotowości broni: Broń rozładowana w kaburze, bez podpiętego magazynka 
Sygnał startowy: Sygnał dźwiękowy timera
Procedura: Po sygnale startowym , podpiąć magazynek i ostrzelać cele
Briefing: poper P1 odsłania tarczę T1 poper P2 odsłania tarczę T2 

Minimalna ilość amunicji na torach - 77 szt 

dodatkowo zostaną rozegrane dwa konkursy i soot-off – nie określono min. ilości amunicji.

5. Uczestnictwo
Wiek  uczestników  powyżej  18  lat.  Tylko  obywatele  polscy.  Zawodnicy  startujący  w  zawodach  muszą

spełniać jeden z podanych warunków :
5.1 posiadać licencję zawodniczą PZSS
5.2 posiadać patent strzelecki
5.3 osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb mundurowych.
5.4 za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a które posiadają 
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rekomendację klubu/organizacji potwierdzającą jego znajomość przepisów bezpieczeństwa i umiejętność 
posługiwania się bronią palną. 

6. Zgłoszenia  
W dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 12.30 lub do końca rozgrywania torów lub pierwszej tury pojedynku. 

7. Klasyfikacja
Prowadzona jest odrębna klasyfikacja indywidualna w dwóch klasach OPEN, STANDARD i  WESTERN. Wszyscy
zawodnicy są klasyfikowani. Klasyfikacja jest prowadzona jak wystartuje min. 5 zawodników. Zasady punktacji torów
oparte  na  regulaminie  IPSC i  wygrywa  zawodnik  z  największym  hit  factor  (współczynnik  trafień).  Hit  factor  =
punkty/czas (ilość zdobytych punktów do czasu przebiegu). Klasyfikacja konkursu: bez podziału na klasy, wygrywa
szybszy,  pojedynki  rozgrywane  parami  –  zwycięzca  przechodzi  do  kolejnego  etapu,  pojedynki  trwają  aż  do
wyłonienia  zwycięzcy  w ostatnim etapie.  kolejność  pojedynków ustalona  zostanie  poprzez  losowanie.   Zawody
rozgrywane są w ramach Turnieju Bardzo Dziki Wschód  i wyniki z toru są brane do klasyfikacji turniejowej. 

8. Nagrody  
za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji toru i pojedynku – dyplomy,  za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji rozgrywki – 
dyplomy i medale.

Konkurs I > paczka amunicji GROM Wytwórnia amunicji GROM 
konkurs II > paczka amunicji GROM Wytwórnia amunicji GROM
SHOOT OFF > DZIKA KARTA x2 - jedna dla najlepszego druga w losowaniu pomiędzy zawodnikami biorącymi 
udział w pojedynku 
9. Startowe w zawodach
9.1 startowe za start na torach - własna broń i amunicja – 100zł
9.2 udostępnicie posta z wydarzeniem na FB na swoim profilu -  rabat 25%
9.3 konkursy, shoot-off – po 10zł

10. Ustalenia dodatkowe  
Startujący  i  obsługa  zawodów  oświadcza,  że  zapoznali  się  z  regulaminem  zawodów.  Startujący  i  obsługa

zawodów biorąc udział w zawodach oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i  wykorzystanie
jego wizerunku przez organizatora zawodów, sponsorów i partnerów zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018. Podczas zawodów
mogą być wykonywane zdjęcia i filmy, które będą później udostępniane publicznie, będzie prowadzona rejestracja zawodników,
zostanie  sporządzony  i  opublikowany  komunikat  rezultatów  oraz  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  informacja  o
zdobywcach nagród w zawodach - obsługa zawodów i zawodnik decydując się na udział  w zawodach wyraża  na to zgodę.
Klauzula informacyjna RODO PSKS SZWADRON dostępna jest na stronie www.szwadron.podlasie.pl

Zawodnik startuje z własną bronią i amunicją.  Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem
strzelnicy,  regulaminem zawodów,  zasad i  warunków bezpieczeństwa  w czasie  zawodów,  znane  są  mu przepisy  i  zasady
bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy i w strzelectwie sportowym, że stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo
w zawodach.
Zawody odbywają się zgodnie niniejszym regulaminem, przepisami PZSS i ISSF. Zawody rozgrywane w ramach Turnieju Bardzo
Dziki Wschód są wpisane do kalendarza Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego i obecny będzie na nich obserwator
Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Organizator  zawodów nie ponosi  odpowiedzialności  materialnej  z  tytułu  wypadków,  urazów i  szkód w mieniu powstałych
podczas imprezy. Szkody wyrządzone przez zawodnika odpowiada jego zawodnik. 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.

Organizator  nie  zapewnia  noclegu,  nie  zwraca  kosztów  przejazdu  oraz  innych  kosztów  związanych  z  uczestnictwem  w
zawodach. Organizator dopuszcza do startu zawodników w strojach innych niż zalecanych przez PZSS. Organizator zastrzega
sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie zawodów, w rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji
oraz w rodzajach  nagród.  Istnieje  możliwość,  po wniesieniu  dodatkowej  opłaty startowej,  ponownego jednego dodatkowego
startu w każdej z konkurencji, ale do klasyfikacji liczony jest ostatni, dodatkowy start zawodnika w powtarzanej konkurencji.  W
przypadku wyczerpania się miejsc startowych rejestracja zawodników może zostać zakończona wcześniej niż podano w p.3. 

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.

Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa, zasad określonych w niniejszym
regulaminie spowoduje jego dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. 

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.
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https://www.facebook.com/amunicjagrom/
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http://szwadron.podlasie.pl/wp-content/uploads/2018/06/Klauzula-informacyjna-RODO-SZWADRON.pdf


11. Graficzne przedstawienie torów
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