REGULAMIN
Czwartkowe zawody strzeleckie
” Black Ops”
Cele zawodów:
1) Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek
2) Popularyzacja i upowszechnianie sportu strzeleckiego
3) Doskonalenie umiejętności strzeleckich
4) Integracja środowiska strzeleckiego
Organizator zawodów:
Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; ul. Słowackiego 3, 07-405 Troszyn; tel.
602-219-227; e-mail: biuro@obronca.org, www.obronca.org
Termin i miejsce zawodów: 08 października (czwartek) 1730 – 2130
Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA" w Troszynie, ul. Słowackiego 3
Program zawodów:
1) Karabin – pistolet ( Direct Action ).
2) Pistolet ( GHOST ).
Broń:
Zapewnia organizator lub własna.
Karabin centralnego zapłonu i pistolet
Dowolne przyrządy celownicze
Cele:
Karabin – pistolet (Direct Action)
Trzy pola ostrzału w tarczy specjalnej
Pistolet (GHOST)
Trzy pola ostrzału w tarczy specjalnej
Odległość: Karabin – pistolet: 20 m,15m,10 m i 5m
Pistolet: 20 m,15m,10 m i 5m
Liczba naboi: Pcz 40 i Kcz 15
Czas: mierzony stoperem od sygnału startowego.
Max. czas przebiegu 120 s, po upływie którego za każdą sekundę będą odejmowane punkty ( 1 s = 1 pkt).
Punktacja:
- maksymalnie można uzyskać 125 punktów (PCZ) i 150 punktów (KCZ+PCZ),
- trafienia pól ostrzału w tarczy zalicza 1, 3 lub 5 punktów,
- kara proceduralna – 10pkt
( za każde trafienie tarczy/pola "no shpot", niezabezpieczenie broni, kierowanie broni w inne miejsce niż
kulochwyt).
Czas przygotowawczy: około1 min.

Opis konkurencji:
Kcz15 + Pcz15 (Direct Action)
W czasie przygotowawczym zawodnik w strefie ładowania magazynków przygotowuje amunicję i magazynki.
Zawodnik ładuje magazynki do karabinu - pierwszy 6 szt., 2 i 3 magazynek dowolnie (łącznie 9 szt.), oraz trzy
magazynki pistoletowe – pierwszy 6 szt., 2 i 3 magazynek dowolnie (łącznie 9 szt.). Następnie magazynki do
pistoletu i karabinu z dowolną liczba naboi umieszcza w ładownicach.
Po zwolnieniu osi strzeleckiej zawodnik przechodzi na rubież 17 m i w wyznaczonym miejscu odkłada karabin z
zamkiem w przednim położeniu i podpiętym do niego magazynkiem z 6 szt. amunicji.
Zawodnik zajmuje miejsce startowe.
Po upływie czasu przygotowawczego, sędzia wydaje komendę ,,ŁADUJ BROŃ".
Zawodnik podpina do pistoletu magazynek z 6 nabojami i chowa go do kabury i przyjmuje postawę gotowości.
Następnie sędzia wydaje komendę „UWAGA”, po której pada sygnał dźwiękowy timera.
Na sygnał timera zawodnik dobywa pistolet, przeładowuje go i oddaje po 3 strzały nad przesłoną do dwóch
tarczy specjalnych znajdujących się na odległościach 17m i 14m. Po skończeniu się amunicji, chowa pistolet do
kabury (z zamkiem w tylnym położeniu).
Zawodnik przemieszcza się na następne stanowisko, skąd pobiera karabin, dokonuje przeładowania i
ostrzeliwuje przez otwór w przesłonie tarcze specjalną, po 2 strzały do postaci. Po wyczerpaniu się amunicji,
przemieszcza się na następne stanowisko, gdzie podpina kolejny magazynek do karabinu i z dowolnej strony
przesłony oraz w dowolny sposób ostrzeliwuje te same cele w tarczy specjalnej po 3 strzały do każdego, aż do
wyczerpania się amunicji w obu magazynkach.
Po skończeniu się amunicji zawodnik zabezpiecza broń, odpina magazynek i z zamkiem w tylnym
położeniu odkłada w wyznaczone miejsce.
Następnie zawodnik udaje się na następne stanowisko strzeleckie. Dokonuje wymiany magazynka w pistolecie i
ostrzeliwuje cele specjalne po 3 strzały do każdego, aż do wyczerpania się amunicji w obu magazynkach.
Po zakończeniu strzelania zawodnik przedstawia broń do przeglądu.
Nieumiejętność obsługi broni będzie skutkowała dyskwalifikacją.
Pcz 25 ( GHOST)
W czasie przygotowawczym zawodnik w strefie ładowania magazynków przygotowuje amunicję i magazynki.
Zawodnik ładuje trzy magazynki pistoletowe – pierwszy 10szt., drugi 6szt. i trzeci 9szt.
Następnie magazynki z 6szt. i 9szt. amunicji umieszcza w ładownicach.
Po zwolnieniu osi strzeleckiej zawodnik zajmuje miejsce w polu startowym.
Po upływie czasu przygotowawczego, sędzia wydaje komendę ,,ŁADUJ BROŃ".
Zawodnik podpina do pistoletu magazynek z 10 nabojami i chowa go do kabury i przyjmuje postawę gotowości.
Następnie sędzia wydaje komendę „UWAGA”, po której pada sygnał dźwiękowy timera.
Na sygnał timera zawodnik dobywa pistolet, przeładowuje go i oddaje po 2 strzały do dwóch tarczy specjalnych znajdujących
się na odległościach 17m i 14m nad przesłoną.
Zawodnik przemieszcza się na następne stanowisko i ostrzeliwuje przez otwór w przesłonie tarcze specjalną, po 2 strzały do
postaci. Po wyczerpaniu się amunicji, przemieszcza się na następne stanowisko, gdzie podpina kolejny magazynek z 6szt.
naboi i z dowolnej strony przesłony oraz w dowolny sposób ostrzeliwuje te same cele w tarczy specjalnej po 2 strzały do
każdego, aż do wyczerpania się amunicji.
Po skończeniu się amunicji zawodnik udaje się na następne stanowisko strzeleckie. Dokonuje wymiany magazynka w
pistolecie i ostrzeliwuje cele specjalne po 3 strzały do każdego.
Po zakończeniu strzelania zawodnik przedstawia broń do przeglądu.
Nieumiejętność obsługi broni będzie skutkowała dyskwalifikacją.
Uczestnictwo:
Wszyscy posiadający licencję zawodniczą PZSS na 2020 rok.
Zawodnicy nieposiadający licencji zawodniczej również są klasyfikowani.
Klasyfikacja: indywidualna.
Nagrody:
I – III miejsce – trofea lub inne nagrody
I – V miejsce – dyplomy

Zgłoszenia w dniu zawodów: 1730 – 2130 (start wg kolejności zgłoszeń).
Koszty uczestnictwa:
20 zł - opłata startowa za każdą konkurencję (broń i amunicja zawodnika)
5 zł - uczniowie lub studenci w wieku do 24 lat (dotyczy KSS „OBROŃCA” w Troszynie).
Nieodpłatnie – tzw. „start za start” za każdą konkurencję (broń i amunicja zawodnika) po przesłaniu linka do rezultatów na
biuro@obronca.org) ze startu w innym klubie jeżeli wynik zakwalifikowany został w pierwszej piątce.
Jest możliwość skorzystania z broni i amunicji organizatora wg cennika opłat treningowych.

Sprawy różne:
1) Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikacji regulaminu w dniu zawodów.
2) Dopuszcza się powtarzanie konkurencji w celu podwyższenia wyniku. Nie dotyczy to dyskwalifikacji –
DSQ.
3) Nie uznaje się zacięć broni.
4) Niezużyta amunicja zawodnika nieposiadającego uprawnień do posiadania broni zostaje zwrócona do
organizatora zawodów.
5) Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie strzelań.
6) W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie i powyższy regulamin.
7) Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego stanowiskowego należy składać
bezzwłocznie do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego
Zawodów w porozumieniu z Obserwatorem WMZSS.
8) Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 24 godzin od
zamieszczenia komunikatu z zawodów na stronie internetowej Klubu.
9) Zawody odbywają się z udziałem Obserwatora WZSS.
10) KSS „OBROŃCA Troszyn zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internet, prasa, telewizja)
zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych (Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie
wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza. Art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
11) Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.

