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1.

ORGANIZACJA

1.1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą na terenie strzelnicy sportowej LOK (Radomsko,
ul. Piaskowa 7) w dniach:
22.04.2018 r., godz. 10.00 - edycja wiosenna
07.07.2018 r., godz. 10.00 - edycja letnia
09.09.2018 r., godz. 10.00 - edycja jesienna
08.12.2018 r., godz. 10.00 - edycja zimowa .
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00 (biuro zawodów czynne od godz. 9.30).
1.2. ORGANIZATORZY
Organizatorem zawodów jest:
Klub Strzelecki „Rykoszet” LOK
ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
www.rykoszetlok.pl
tel. 601 527 909
1.3. CEL ORGANIZACJI ZAWODÓW
Za główne cele organizatorzy przyjmują:
- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego,
- popularyzowanie zdrowego stylu życia,
- integrację środowiska strzeleckiego,
- wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu
strzelectwa.
Zawody wpisane do kalendarza imprez Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego
na rok 2018.

2.

UCZESTNICTWO

2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW
W zawodach mogą wziąć udział osoby, które:
a) najpóźniej do godz. 11.00 w dniu rozgrywania zawodów zgłoszą swój udział
w zawodach oraz
b) b/ wniosą opłatę startową w wysokości 40 złotych (przed rozpoczęciem strzelania).
Ponadto warunkiem wpisania na listę startową jest zapoznanie się z regulaminem
zawodów - fakt zapoznania się z w/w dokumentem zawodnicy potwierdzają
własnoręcznym podpisem złożonym na liście startowej.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list startowych
w przypadku przekroczenia liczby zgłoszeń.
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2.2. KWALIFIKACJA DO UCZESTNICTWA
1) W zawodach mogą uczestniczyć osoby zrzeszone w klubach, stowarzyszeniach
i bractwach strzeleckich, a także osoby niezrzeszone, które ukończyły 17. rok życia
w chwili przystąpienia do zawodów.
2) W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję zawodnika
sportów strzeleckich.
3) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dbania o pozytywny wizerunek
zawodów. W przypadku zachowania mogącego narazić wizerunek imprezy,
uczestnik może zostać wykluczony równolegle z ponoszoną przez uczestnika
odpowiedzialnością materialną (w przypadku dokonanych zniszczeń).
4) Start kobiet i mężczyzn jest realizowany wspólnie.
5) Wszystkich uczestników obowiązuje stosowanie umownych zasad „fair play”.
6) Osoby uczestniczące w zawodach zobowiązane są do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa, zawartych w pkt. 7 niniejszego regulaminu.

SPRZĘT I ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

3.
3.1.

STRÓJ ZAWODNIKÓW

1) Każdy zawodnik ma prawo umieszczenia znaku własnego sponsora na stroju, ciele,
obuwiu.
2) Zawodnicy są identyfikowani zgodnie z identyfikatorem startowym lub innymi
danymi identyfikacyjnymi ustalonymi przez organizatora.
3) Stosowanie ubrań strzeleckich jest niedozwolone.
4) Każdy zawodnik na stanowisku strzeleckim zobowiązany jest do używania
ochronników słuchu i oczu (okulary).
3.2.

SPRZĘT

Każdy zawodnik startuje z własną bronią i amunicją, odpowiadającą warunkom
technicznym określonym w niniejszym regulaminie; dopuszcza się użyczenie broni
zawodnikowi przez innego zawodnika. Organizator zapewnia broń i amunicję (30 szt.),
spełniającą warunki techniczne określone niniejszym regulaminem.

4.

OPIS KONKURENCJI

Warunki strzelań:
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karabin kal. 5,6 LR, przyrządy celownicze mechaniczne lub optyczne, dopuszcza się
używanie bipodu (obowiązuje zakaz używania restów oraz podpór połączonych
ze sobą), zabrania się używania elektronicznych urządzeń służących do pomiaru
odległości,
- z postawy: leżąc,
- odległość:
stała dla wszystkich stanowisk na 100 m, 50 m;
różna dla poszczególnych stanowisk w odległości od 65 do 85m (losowo
przydzielanych dla poszczególnych stanowisk);
- cel:
a/ dla odległości 100 metrów tarcza o punktowanych polach od 1 do 10
(wewnętrzna dziesiątka o wym. 9 mm, a pole „1” - 182 mm);
b/ dla odległości 50 metrów tarcza o punktowanych polach od 5 do 10 (śred. 5-64
mm, 10-14 mm - pole wewnętrzne 7 mm);
c/ dla odległości 65-85 metrów tarcza IPSC pomniejszona do wym.
12,5 cm x 10 cm;
- stanowisko strzeleckie o wymiarach 2,5 m x 2,5 m,
- liczba naboi 25 dla serii ocenianych (po jednej serii po 10 strzałów - dla dystansów
50 m i 100 m oraz jedna 5 strzałów - 65-85 m);
- czas konkurencji: 30 min. (czas strzelań ocenianych wraz z czasem strzelań
próbnych).
Przebieg konkurencji
Po komendzie wzywającej do zajęcia stanowiska strzeleckiego - zajęcie go,
przygotowanie go, przygotowanie amunicji, przygotowanie broni (zabrania się ładowania
broni), zgłoszenie gotowości.
Po komendzie „START” rozpoczęcie ostrzeliwania celów w dowolnej kolejności, w tym
strzelanie do tarcz próbnych (odległości 100 m i 50 m).
Do tarcz usytuowanych na odległościach:
a) 100 m oddaje się dziesięć strzałów do jednej tarczy (jedna tarcza oceniana) oraz
dowolną ilość strzałów do tarczy próbnej (jedna tarcza); w przypadku ostrzelania
tarcz ocenianych większą ilością pocisków w ocenie pomija się najwyżej
punktowane przestrzeliny,
b) 50 m oddaje się po jednym strzale do poszczególnych części ocenianych tarczy
oraz dowolną ilość strzałów próbnych do części próbnych; wielokrotne trafienia w tę
samą część ocenianą traktowane będzie jak chybienie celu (zaliczane 0 pkt).
c) 65-85 m oddaje się 5 ocenianych strzałów (nie oddaje się strzałów próbnych).
Punktacja:
- cele na 100 m i 50 m - zgodnie z oznaczeniami pól;
- cel na 65-85 m - trafienie w pole A - 12 pkt., C - 7 pkt., D - 3 pkt.

5.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

O kolejności miejsc w klasyfikacji decyduje suma punktów z przestrzelin (trafień)
uzyskanych przez poszczególnych zawodników.
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Przy równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje większa ilość uzyskanych trafień
w pola A, następnie C i D, a w dalszej kolejności: dziesiątek wewnętrznych, dziesiątek,
dziewiątek, ósemek itd. do tarcz na 100 m, a następnie 50 m.
Ostateczne kryterium rozstrzygające kolejności - o lepszym miejscu decyduje data
urodzenia zawodnika (wygrywa starszy).
Do klasyfikacji generalnej cyklu zalicza się 2 najlepiej punktowane starty w cyklu.

WYRÓŻNIENIA

6.

Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych edycjach zawodów zawodnicy otrzymują
pamiątkowe dyplomy.
W klasyfikacji generalnej cyklu zawodnicy za zajęcie miejsc od I do V otrzymują puchary
i dyplomy.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

7.
7.1.

Komendy

1) ZAWODNICY (numery zawodników) NA LINIĘ STARTOWĄ - zawodnicy
o numerach startowych stawiają się na linię startową (oznaczoną tablicą „linia
startowa”). Niezgłoszenie się zawodnika na linię startową w ciągu 2 minut od
podania komendy traktowane jest jako rezygnacja z udziału w zawodach.
2) ZAWODNICY NA STANOWISKA - zawodnicy udają się na wylosowane stanowiska
strzeleckie, sprawdzają broń i amunicję, ładują magazynki (czas na przygotowania
nie może być dłuższy niż 5 min.).
3) START - rozpoczęcie strzelania.
4) STOP - bezwzględne przerwanie strzelania (z uwagi na wyczerpanie limitów
czasowych lub ze względów bezpieczeństwa), rozładowanie broni, sprawdzenie
broni, czy nie jest naładowana (przez prowadzącego strzelanie), umieszczenie
wskaźników bezpieczeństwa w komorze nabojowej, odłożenie broni.
5) WZNOWIĆ STRZELANIE - podane po zatrzymaniu strzelania z przyczyn
bezpieczeństwa jest równoznaczne z podaniem komend START.
7.2.

Warunki bezpieczeństwa podczas strzelań

1) Zabrania się kierowania wylotu lufy broni w kierunku ludzi.
2) Każdorazowo po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić, czy jest rozładowana, po
uprzednim skierowaniu jej lufy w bezpieczne miejsce (kulochwyt).
3) W czasie odpoczynków i innych przerw w strzelaniu zabrania się odkładania broni
załadowanej.
4) Na strzelnicy broń należy przenosić zawsze rozładowaną, zabezpieczoną
i schowaną w kaburze, pokrowcu lub kasecie przeznaczonej do przenoszenia broni.
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5) Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub
treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie.
6) Zabrania się pozostawiania broni bez dozoru.
7) Broń ładuj wyłącznie na stanowisku strzeleckim na linii ognia, lufą skierowaną
w kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie prowadzącego ŁADUJ
lub START, lub innej wynikającej z opisu konkurencji.
8) Przy ładowaniu broni zabrania się korzystania z pomocy innych osób, za wyjątkiem
osób wyznaczonych przez organizatora.
9) W czasie ładowania i strzelania wylot lufy musi znajdować się pomiędzy linią ognia
a linią tarcz, z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów dotyczących postaw
strzeleckich.
10)Po komendzie STOP wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę
strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
11)W przypadku, gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi, komendę
STOP powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo.
12)Zabrania się strzelania z broni niesprawnej i niezapewniającej bezpieczeństwa.
13)Zabrania się dotykania cudzej broni (przydzielonej innemu zawodnikowi) bez
zezwolenia użytkownika.
14)W czasie trwania strzelania zabronione jest wychodzenie przed linię ognia.
15)Po zakończeniu strzelania, przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego, broń
musi być rozładowana i odpowiednio do jej typu zabezpieczona, w komorze
nabojowej musi zostać umieszczony wskaźnik bezpieczeństwa.
16)Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego należy upewnić się, czy w komorze
nabojowej nie ma naboju, a następnie należy przedstawić rozładowaną broń do
kontroli prowadzącemu strzelanie i odpowiednio ją zabezpieczyć.
17)Składanie się, celowanie i strzelanie „na sucho” dozwolone jest na stanowisku
strzeleckim lub tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
18)Zabrania się celowania i strzelania do ludzi, ptaków i zwierząt, jak również do
przedmiotów znajdujących się poza kulochwytem.
19)Napraw, regulacji i czyszczenia broni, pociągających za sobą konieczność jej
rozkładania, należy dokonywać w miejscach do tego wyznaczonych i tylko pod
nadzorem osób wyznaczonych przez organizatora.
20)Zabronione jest używanie przez strzelców w czasie strzelania ochraniaczy słuchu
podłączonych do jakichkolwiek urządzeń odbiorczych.
21)Na strzelnicy - w rejonach wyznaczonych przez organizatora - posiadacze
telefonów komórkowych powinni w swoich aparatach wyłączyć sygnały dźwiękowe.
22)Na strzelnicy w strefie strzelań zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu
lub używania środków odurzających.

8.

PROTESTY
1) Każdy uczestnik może złożyć protest sędziemu konkurencji lub sędziemu
głównemu
w
przypadku
problematycznej
decyzji
lub
stwierdzenia
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2)

3)
4)
5)

9.

nieregulaminowego zachowania innych zawodników - po wniesieniu opłaty
w wysokości 50 złotych do biura zawodów.
Sędzia główny opiera decyzję na podstawie konsultacji z sędziami konkurencji
z zachowaniem warunku, że decyzja końcowa jest podejmowana przez sędziego
głównego.
Protesty będą rozpatrywane przez sędziego głównego, w miarę możliwości
organizacyjnych, w trybie natychmiastowym.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje sędzia
główny po zapoznaniu się ze sprawą.
Przypadki sporne rozstrzyga sędzia główny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy muszą przestrzegać postanowień organizacyjnych, wynikających
z niniejszego regulaminu; naruszenie zasad bezpieczeństwa zawartych
w regulaminie jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
2. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.
3. W czasie strzelań zawodników obowiązuje wysoka dyscyplina i przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa oraz wykonywanie czynności strzeleckich tylko na komendę
prowadzącego strzelanie.
4. Dopuszcza sie udział sędziów w zawodach pod warunkiem, że ocena tarcz będzie
dokonywana przez innych sędziów.
5. Sędziowie poszczególnych konkurencji mają prawo wyrywkowego dokonywania na
linii startowej, indywidualnej kontroli tożsamości zawodników.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
O ewentualnych wprowadzanych zmianach zawodnicy są powiadamiani
niezwłocznie, najpóźniej przed rozpoczęciem zawodów.
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