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R E G U L A M I N
XI ZAWODÓW STRZELECKICH
O PUCHAR KOMENDANTA COSSW W KALISZU
19-09-2015

KALISZ 2015

KOMENDANT
Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej

Kalisz, dnia 19.08.2015 r.

Zatwierdzam Regulamin XI Zawodów Strzeleckich
o Puchar Komendanta COSSW w Kaliszu

Dnia 19.08.2015 r.

KOMENDANT
Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej
W Kaliszu
płk Danuta B. Kalaman

CEL ZAWODÓW:

popularyzacja sportu strzeleckiego

doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń

integracja różnych instytucji oraz środowiska strzeleckiego
ORGANIZATORZY:

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
ul. Wrocławska 193-195, 62–800 Kalisz, tel. 627 669 500,
fax. 627 669 660

Informacje dodatkowe, zgłoszenia: tel. 627 669 562 w godz. 7:00 – 15:00
mjr Wojciech Wasielewski, mjr Janusz Klaga, kpt. Marek Kaszczyk

Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA
ul. Marii Konopnickiej 2-4, 62-800 Kalisz
Informacje dodatkowe: Grzegorz Namysł tel. 885 867 867
MIEJSCE I TERMIN:

strzelnica Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
ul. Wrocławska 193-195, 62–800 Kalisz

19 września 2015 r. (sobota)

godz. 9:00
WARUNKI UCZESTNICTWA:

w zawodach mogą brać udział drużyny oraz zawodnicy indywidualni
reprezentujący: Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, Ośrodki
Szkolenia i Ośrodki Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, Zakłady Karne
i Areszty Śledcze, Wojsko Polskie, państwowe służby mundurowe,
zawodnicy stowarzyszeń i klubów strzeleckich posiadający ważne licencje
PZSS; zaproszenie imienne nie jest wymagane.

drużyna składa się z trzech zawodniczek, zawodników lub skład mieszany

podczas zawodów prowadzi się wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn

zgłoszenia:
zawodnicy reprezentujący Służbę Więzienną, Wojsko Polskie oraz
państwowe służby mundurowe na adres współorganizatora Centralnego
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej – pisemnie lub telefonicznie do dnia
15. 09. 2015 r.
zawodnicy reprezentujący stowarzyszenia i kluby strzeleckie na adres
współorganizatora Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona - pisemnie,
telefonicznie lub za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie
www.bellona.kalisz.pl do 15.09.2014 r.
Lista zawodników zgłoszonych przez formularz elektroniczny zostanie
opublikowana na stronie www.bellona.kalisz.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
(nie dotyczy posiadających zaproszenie imienne).
W dniu zawodów rejestracja w sekretariacie zawodów (strzelnica COSSW
8:30 – 10:30)





opłata startowa:
drużyna 75 zł, indywidualnie 30 zł.
opłatę przyjmuje i pokwitowania wpłaty wydaje Stowarzyszenie Strzeleckie
Bellona
z opłaty startowej zwolnieni są funkcjonariusze Służby Więziennej, Wojska
Polskiego oraz państwowych służb mundurowych.
dla służb mundurowych istnieje możliwość skorzystania z noclegu
z 18 na 19 września 2015 r. (należy w zagłoszeniu zaznaczyć ilość osób
do noclegu)

BROŃ I AMUNICJA:

broń i amunicja własna
pistolety 9 mm (bez udoskonaleń), amunicja 9 mm „PARA”,





pistolety maszynowe 9 mm PM-06 „Glauberyt” amunicja 9x19 „PARA”
wyposażony w celownik holograficzny XPS 3 (kolimator).
dla osób nie posiadających PM organizator zapewnia broń oraz strzały
próbne
opór języka spustowego nie mniej niż 1000 g i będzie podlegać kontroli
pistolet wraz z magazynkiem musi mieścić się w pudełku
o wewnętrznych wymiarach 300x150x50 mm i będzie podlegać kontroli,
dla zawodników reprezentujących Służbę Więzienną organizator zapewnia
amunicję 9 mm „PARA”

KLASYFIKACJA:
Indywidualna:

w poszczególnych konkurencjach:
o zajętym miejscu decyduje ilość punktów uzyskana przez zawodnika,
w przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość 10-tek, 9-tek,
8-mek, itd.
w klasyfikacji końcowej:
o zajętym miejscu decyduje suma punktów uzyskana przez zawodnika
w poszczególnych konkurencjach, w przypadku równej ilości punktów
decyduje wynik uzyskany w strzelaniu nr 1
Zespołowa: o zajętym miejscu decyduje:

suma punktów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych
konkurencjach

w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn takiej samej liczby
punktów, o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych
przez drużynę w strzelaniu nr 1

przy takim samym wyniku w strzelaniu nr 1, o kolejności decyduje ilość
uzyskanych (przez drużynę) w tym strzelaniu 10-tek, 9-tek, 8-mek, itd.


Jeżeli nie można rozstrzygnąć o kolejności zajętego miejsca wg podanych wyżej reguł

sędzia główny zawodów zarządza o rozegraniu między zainteresowanymi konkurencji
tzw. „ZŁOTY STRZAŁ”.
NAGRODY:
Klasyfikacja drużynowa:

I – III miejsce – puchary, medale, dyplomy
IV – VI miejsce – dyplomy

Klasyfikacja indywidualna: wielobój
I – III miejsce – puchary, dyplomy, nagrody
rzeczowe
IV – VI miejsce – dyplomy
Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji Pcz 10, PMcz 10, Pdw 19 – puchary
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

na strzelnicy obowiązują przepisy PZSS oraz regulamin strzelnicy

zacięcia broni nie będą uznawane, problemy z bronią i amunicją
są problemami zawodnika

podczas strzelania obowiązkowe jest używanie okularów ochronnych
i ochronników słuchu

przestrzeliny nie będą kalibrowane

ewentualne protesty zgłaszane są do sędziego głównego, jego decyzja jest
ostateczna

zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: przyjęcie warunków
regulaminu zawodów, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
do
celów
przeprowadzenia
zawodów,
wyrażenie
zgody
na zamieszczanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku
w
przekazach
telewizyjnych,
radiowych,
internetowych
i w formie drukowanej
KONKURENCJE:
Strzelanie nr 1 (oś 25 m) Pcz 10
cel:
odległość:
ilość naboi:
postawa:
czas:
punktacja:

tarcza TS-4
25 m
10 szt.
stojąc z jednej ręki lub oburącz
seria oceniana
2 min. – 10 strzałów
zgodnie z przestrzelinami w tarczy

Strzelanie nr 2 (oś 50 m) PMcz 10
cel:
odległość:
ilość naboi:
rodzaj ognia:
celownik
postawa:
czas:
punktacja:

tarcza TS-4
25 m
14 szt. w tym 4 szt. seria próbna
pojedynczy
mechaniczny lub holograficzny
(decyduje zawodnik)
stojąc
seria próbna
1 min. – 4 strzały
seria oceniana
2 min. – 10 strzałów
zgodnie z przestrzelinami w tarczach

Strzelanie nr 3 (oś 25 m) „Parszywa Dziewiętnastka” Pdw 19
cel:
odległość:
ilość naboi:

tarcza TS-5
19 m
19 szt. obowiązkowa wymiana magazynka, dowolna ilość
naboi w magazynku, dopuszcza się wymianę magazynka
z nabojem w komorze nabojowej
Uwaga! Przed wymianą magazynka i po wymianie musi
być oddany minimum jeden strzał.
postawa:
stojąc z jednej ręki lub oburącz
czas:
19 sekund
punktacja:
zgodnie z przestrzelinami w tarczy
postawa startowa: broń w futerale, załadowana, bez wprowadzonego
naboju do komory nabojowej, ręce ułożone swobodnie
wzdłuż tułowia, wieszaki zabronione
UWAGA: Strzelanie rozpoczyna się i kończy na sygnał dźwiękowy wydany
z urządzenia elektronicznego mierzącego czas strzelania.

HARMONOGRAM
XI ZAWODÓW STRZELECKICH
O PUCHAR KOMENDANTA COSSW W KALISZU
19-09-2015
18.09.2015
Do godz. 19:00 przybycie
zawodników korzystających
z noclegu.
Po godz. 19:00 klucze od
pokoi do odbioru u dowódcy
zmiany.

Kolacja godz. 19:00

19.09.2015
Śniadanie
dla
wszystkich
zawodników
i obsługi zawodów
Przybycie zawodników w rejon strzelnicy oraz
godz. 8:30 – 10:30
rejestracja
w
sekretariacie
zawodów
(strzelnica COSSW)
Przywitanie zawodników przez Komendanta
godz. 9:00
COSSW oraz uroczyste otwarcie zawodów
Strzelanie nr 1 z pistoletu oś 25 m
godz. 9:10 rozpoczęcie
Strzelanie nr 2 z pistoletu maszynowego oś 50
strzelań:
m
ok. 19 minut po zakończeniu Strzelanie nr 3 „Parszywa dziewiętnastka”
strzelania nr 1
oś 25 m
Posiłek
dla
wszystkich
zawodników
ok. godz.12:00
i obsługi zawodów
Ogłoszenie wyników zawodów oraz dekoracja
ok. godz.14:30
zawodników przez Komendanta COSSW
Komunikat z zawodów zostanie zamieszczony na stronie internetowej ośrodka,
PZSS, oraz Stowarzyszenia Strzeleckiego BELLONA w dniu 23.09.2015 r.
Zainteresowanym komunikat wyślemy pocztą.
godz. 7:30 – 8:30

WZORY TARCZ

TS-4

Strzelanie nr 1 i 2

TS -5

Strzelanie nr 3

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zawodach
KOMENDANT
Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej
w Kaliszu

(-) płk Danuta B. Kalaman

Skład sędziowski:
Delegat Techniczny:

Antoni KAMIŃSKI

s. kl. M

Sędzia Główny:
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Przewodniczący Komisji Technicznej:

Adam MORAWSKI
Bogdan Żyła
Janusz KLAGA

s. kl. P
s. kl. I
s. kl. II

Robert SKADŁUBOWICZ
Marcin Antoniak
Wojciech Wasielewski

s. kl. III
s. kl. III
s. kl. II

Sędzia Główny oś 50 m PMcz-10:

Marek KASZCZYK
Marek DUDA
Włodzimierz WYRWICH

s. kl. II
s. kl. II
s. kl. II

Sędzia Główny oś 25 m Pdw-19:

Grzegorz NAMYSŁ
Rafał STASIAK

s. CRO
s. kl. III

Sędziowie Stanowiskowi:
Sędzia Główny oś 25m Pcz -10:

Jarosław MACIKOWSKI

s. kl. III

