
Augustowski Klub Strzelecki  KRECHOWIAK

zaprasza na

WIOSENNE AUGUSTOWSKIE ZAWODY STRZELECKIE 

w dniu 07 KWIETNIA 2019r. WPISANE DO KALENDARZA WZSS

W miejscowości Klonownica /koło Augustowa – Strzelnica Sportowa Klonownica

Zgłoszenia oraz informacja: Jerzy Gresiuk  tel.602-574-318  lub  klub@akskrechowiak.pl

REGULAMIN WIOSENNYCH AUGUSTOWSKICH ZAWODÓW STRZELECKICH

I.CEL ZAWODÓW

1.Popularyzacja sportu strzeleckiego.

2.Doskonalenie umiejętności strzeleckich.

3.Rywalizacja sportowa.

4.Kultywacja tradycji i historii oręża polskiego.

5.Integracja członków klubów strzeleckich i sympatyków strzelectwa sportowego.

II.ORGANIZATOR ZAWODÓW

Augustowski Klub Strzelecki KRECHOWIAK

III. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00. Rejestracja od  8.30 do 10.00

Przewidywany czas zakończenia godz. 14.00.

Strzelnica Sportowa w Klonownicy/koło Augustowa 

IV.KONKURENCJE

Konkurencja nr 1  Pistolet sportowy centralnego zapłonu.
Broń: Pistolet Sportowy centralnego zapłonu kal. 9X19 lub większy - zapewnia organizator (lub własna 
odpowiadająca formule zawodów)
Cel : tarcza TS-2
Odległość : 25m.
Liczba naboi : 15 szt.
Postawa : stojąc.
Czas : 10 min.
Strzelanie odbywa się w jednej serii.
Strzelec posiada na stanowisku 15 sztuk amunicji.
Ocenie podlega 10 najlepszych strzałów.

Konkurencja nr 2  Karabin Centralnego zapłonu.
Broń: Karabin Centralnego zapłonu o kalibrze od 5,56 - zapewnia organizator (lub własna odpowiadająca formule 
zawodów)
cel: tarcza 23p (żołnierz) 
odległość: 100 m



liczba naboi: 15 szt.
postawa: leżąc z podpórką.
czas: 10 minut
Strzelanie odbywa się w jednej serii.
Strzelec posiada na stanowisku 15 sztuk amunicji.
Ocenie podlega 10 najlepszych strzałów.

Konkurencja nr 3  Strzelba gładko lufowa typu pump action lub Bock ewentualnie automat.
Broń : Strzelba gładko lufowa typu pump action lub Bock ewentualnie automat  o kalibrze nie większym niż 12/76 i 
gramaturze amunicji max. 28g   - zapewnia organizator (lub własna odpowiadająca formule zawodów)
Cel : popery z wyrzutnikami rzutków  –  3 sztuki.
Odległość : popery ustawione na przedpolu w odległości  25 m.
Liczba naboi : 6 szt. 
Do każdego popera zawodnik oddaje jeden strzał uruchamiając wyrzutnik rzutka który leci na wysokość około 5 m do
góry w tym czasie dokonuje szybkiego przeładowania broni  i oddaje strzał do rzutka w locie następnie postępuje 
analogicznie z pozostałymi poperami.                                                                                                  
Czas : po komendzie sędziego zawodnik rozpoczyna konkurencję - cała seria trwa max  60 sek.

V.BROŃ I AMUNICJA

Organizator zapewnia na stanowisku amunicję oraz broń.
Broń i amunicja  własna – dopuszczona -  tylko zgodna z przepisami PZSS/ISSF oraz formułą zawodów. 

VI. PUNKTACJA ZAWODÓW

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS/ISSF oraz regulaminami klubowymi. Przy konkurencji nr. 3 za trafienie 
popera przyjmuje się 3 pkt. zaś trafienie rzutka w locie 10 pkt. – Ewentualny rozpad rzutka w locie bez trafienia 
uznawany jest za „siłę wyższą” i nie jest punktowany oraz nie podlega powtórce. 

VII. NAGRODY

Pierwsze trzy miejsca  –  Medale.   Miejsca od pierwszego do piątego – Dyplomy.

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów lub wcześniej za pośrednictwem Maila oraz telefonicznie.

IX. ZASADY FINANSOWANIA

Przed przystąpieniem do zawodów każdy strzelec korzystający z amunicji ORGANIZATORA wpłaca startowe w 
wysokości  100 zł. Korzystanie z broni ORGANIZATORA jest bezpłatne.
Zawodnicy wykorzystujący własną amunicję wraz z bronią wpłacają startowe w wysokości 60 zł – czyli 20 zł od 
konkurencji.

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS.
Ochronniki słuchu obowiązują każdego strzelca. Zapewnia organizator.
Podczas zawodów nie jest przewidziane szkolenie z obsługi broni. 
Prowadzona jest indywidualna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich.
Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Dopuszcza się strzelanie z pistoletu - oburącz.
Do strzelania może być dopuszczona osoba zapoznana z przepisami BHP i regulaminem strzelnicy.
Zakazuje się stosowania broni z przyrządami optycznymi.
Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia zawodów na odprawie.
Sędziowie mogą brać czynny udział w turnieju jako zawodnicy, ale nie podlegają klasyfikacji /PK/
Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna.
Osoby mające mniej niż 18 lat strzelają wyłącznie z instruktorem.
Zgłoszenia i informacja: klub@akskrechowiak.pl  lub pod telefonem 602-574-318

mailto:klub@akskrechowiak.pl


XI. SKŁAD SĘDZIOWSKI

Sędzia Główny – Krzysztof Karny

Przewodniczący Kom. Klas.  –  Zbigniew Ładny , Członek komisji – Kacper Ładny.

Sędzia Stanowiskowy – Paweł Jezierski i Jerzy Gresiuk

Sędzia Tarczowy – Grzegorz Jakubowicz , Paweł Czokało , Janusz Moniuszko

Amunicyjny – Jarosław Jurkiewicz

• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu nawet tuż przed zawodami.

• Każdy zawodnik startujący oświadcza ,że zapoznał z regulaminem zawodów, regulaminem strzelnicy i 
zasadami bezpieczeństwa oraz zobowiązuje się je przestrzegać.

• Każdy zawodnik oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez AKS Krechowiak 
oraz wykorzystanie jego wizerunku.


