Regulamin zawodów
„TAKTYCZNY AUGUSTÓW”
Zgłoszone do kalendarza Podlaskiego ZSS
17 Listopad 2019, Klonownica k/Augustowa

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 17-11-2019 /niedziela/ godz. 09.00. Rejestracja od 8.30 do 11.00 lub mailowo.
Przewidywany czas zakończenia godz. 15.00.
Strzelnica Sportowa w Klonownicy/koło Augustowa
IV.KONKURENCJE
Konkurencja trójbój dynamiczny - pistolet – karabin – strzelba gładko lufowa typu pump akcion.
Broń – dowolny karabinek samopowtarzalny centralnego zapłonu o minimalnym kalibrze 5,45x39 , pistolet
centralnego zapłonu kal. 9x19 , strzelba gładko lufowa typu PUMP AKCION kal. 12.
Broń i amunicja własna zawodnika lub ORGANIZATORA jeśli zawodnik takowej nie posiada. Każdy
zawodnik ma prawo do korzystania w trakcie zawodów z broni kolegów, jeśli takową sam nie dysponuje na
zasadach wzajemnych uzgodnień. Na NASZYCH zawodach będzie możliwość BEZPŁATNEGO
skorzystania z broni klubowej AKS Krechowiak (pistolet CZ75 OMEGA lub CZ P-09 ewentualnie GLOCK
17 gen.5 , Karabin kbk AK , Karabin AR-15 , Strzelba typu Mossberg) , jednakże obowiązuje pełna
odpłatność za zużytą amunicję – Pistolet – 1,40 zł/szt. – Karabin AK 1,80 zł/szt. – Karabin AR-15 2 zł/szt. Strzelba 1,50 zł/szt.

Cele – 3 popery ze wstającą tarczą IPSC, 3 popery zwykłe, 3 popery z wyrzutnikami rzutków , 4 rzutki
statyczne ,10 blach- gongów 20x20 , 13 tarcz IPSC w tym 2 z polem no shoot.
Amunicja - minimalna liczba amunicji 58 sztuk - zaś maksymalnej ilości organizator nie określa.
Organizator określa ilość załadowanej amunicji do posiadanych magazynków na poziomie – pistolet – 15 szt
, karabin – 20 szt , strzelba 6 szt. Ilości załadowanych magazynków organizator nie limituje.
Ilości minimalne amunicji do zużycia na torze :
Karabin – 30 szt.
Pistolet – 18 szt.
Strzelba PUMP AKCION – 10 szt. - pojemność magazynka 6 szt.
Czas – liczony indywidualnie przez sędziego.

Przebieg zawodów z opisem toru ZYGZAK
1. Pistolet centralnego zapłonu z otwartymi przyrządami bez podpórek kciuka i lejków, magazynki –
dowolna ilość, załadowane max. 15 szt. amunicji, min. ilość amunicji na tor – 18szt., kabura/wieszak,
ładownica, możliwość wykorzystania stolika zamiast kabury.
2. Strzelba gładko lufowa typu pump action, min. ilość amunicji na tor – 10 szt., ładownica lub możliwość
wykorzystania stolika.
3. Karabin centralnego zapłonu z otwartymi przyrządami, magazynki – dowolna ilość, ładowane max.
20szt. amunicji (obowiązkowa wymiana magazynka), min. ilość amunicji na tor – 30szt.

TOR :
Tor składa się z 6 stanowisk strzeleckich, 1-2 pistoletowe, 3 - strzelba, 4-6 karabinowe, start ze
stanowiska nr1, przed startem zawodnik „ładuje” się w punkcie ładowania magazynków, w trakcie
przebiegu jednego zawodnika drugi już się przygotowuje. Wygrywa zawodnik z najszybszym czasem,
sekundy karne według metryczki i kar czasowych.

STANOWISKA – PRZEBIEG :
Start – pistolet z podpiętym magazynkiem w kaburze lub na stoliku, ręce w górze, na sygnał timera – bieg
do stanowiska nr1, dobycie broni, przeładowanie, ostrzał celi;
1. Do ostrzelania 3 tarcze IPSC, jedna ze strefą „no shoot”;
2. Trzy poppery, trzy blachy, ostrzał przez oponę, trzy tarcze IPSC ostrzelane z lewej strony przesłony, po
skończonym ostrzale, rozładowujemy broń i odkładamy na stolik, udajemy się na stanowisko nr3 bez
broni;
3.Pobieramy załadowaną 6 szt. amunicji strzelbę, przeładowujemy i prowadzimy ogień do czterech
rzutków i do trzech popperów z wyrzutnikami rzutków (KONIECZNE DOŁADOWANIE ), po skończonym
ostrzale rozładowujemy i odkładamy broń, udajemy się na stanowisko nr4 bez broni;
4. Pobieramy karabin, podpinamy magazynek, przeładowujemy i prowadzimy ostrzał, 2 tarcze IPSC z
lewej strony przesłony;
5. Siedem blach ze szczeliny w „ściance-schodkach” (5);
6. Trzy poppery ze wstającymi tarczami IPSC z prawej strony przesłony (6A) plus pięć tarcz IPSC w tym
jedna ze strefą “no shoot”(6B);
W przypadku niereagowania przez zawodnika na komendę STOP – natychmiastowa dyskwalifikacja.
Brak reakcji ze strony zawodnika na ostrzeżenia sędziego skutkuje również dyskwalifikacją (dwa
ostrzeżenia - DYSKWALIFIKACJA)
W czasie poruszania się po torze z bronią zawodnik MUSI trzymać palec wskazujący poza polem
spustowym broni PONIEWAŻ GROZI TO DYSKWALIFIKACJĄ.
V. BROŃ I AMUNICJA
Broń zgodna z formułą zawodów –

Zakazuje się stosowania broni z przyrządami optycznymi oraz

półautomatycznych strzelb gładko lufowych. – Klasa Standard.

VI. NAGRODY
Pierwsze trzy miejsca – Puchary i dyplomy.
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów lub wcześniej za pośrednictwem
Maila lub telefonicznie. Jerzy Gresiuk tel.602-574-318 lub klub@akskrechowiak.pl
VIII. PUNKTACJA
Punktacja zawodów jest oparta na o zasadę TIME PLUS. Oznacza to , że wynik składa się z czasu
osiągniętego na torze oraz dodanych do niego sekund karnych.
IX. FINANSOWANIE
Przed przystąpieniem do zawodów zawodnik wpłaca startowe w wysokości 80 zł.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy
WIELOBOJU STRZELECKIEGO 3GUN PZSS https://www.pzss.org.pl/images/stories/kolegium_sedziow/
dynamiczne/3_gun_pol_02_2018.pdf
Uczestnikiem zawodów może być każdy kto posiada Patent Strzelecki ,Licencję Zawodniczą ,pozwolenie na
broń lub dopuszczenie do niej (pracownicy służb) ewentualnie jest członkiem klubu strzeleckiego i został
rekomendowany przez Kadrę Szkoleniową tegoż klubu. Zawodnicy mają prawo stosować pasy taktyczne –
kamizelki , kabury, wieszaki, ładownice, worki zrzutowe, dopuszcza się stosowanie magazynków
połączonych w pary. Przenoszenie broni w czasie zawodów na strzelnicy zgodnie z regulaminem 3GUN
PZSS i Klubu AKS Krechowiak. Ochronniki słuchu i wzroku obowiązują każdego strzelca - jeśli takowych
zawodnik nie posiada to zapewnia je organizator. Podczas zawodów nie jest przewidziane szkolenie z
obsługi broni. Zawodnicy przystępujący do zawodów powinni posiadać dobrą znajomość Regulaminu
WIELOBOJU STRZELECKIEGO 3GUN PZSS. Do zawodów może być dopuszczona osoba zapoznana z
przepisami BHP i regulaminem strzelnicy. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną
przedstawione na odprawie przed zawodami. Sędziowie mogą brać czynny udział w turnieju jako
zawodnicy, zaś klasyfikacji nie podlega tylko Sędzia Główny. Wszelkie spory i protesty rozstrzygają
sędziowie, decyzja głównego sędziego jest nieodwołalna. Wszelkie protesty będą rozpatrywane tylko i
wyłącznie po wpłaceniu przez zawodnika składającego kwoty 100 zł. oraz pod warunkiem złożenia go
przed ogłoszeniem wyników. Zgłoszenia i informacja: klub@akskrechowiak.pl lub pod telefonem 602-574318
XI. SKŁAD SĘDZIOWSKI
Sędzia Główny – Zbigniew Ładny
Przewodniczący Komisji RTS - Marcin Jatkowski – Członek komisji – Kacper Ładny
Sędzia Stanowiskowy – Paweł Jezierski , Tomasz Dragunajtys , Daniel Danilewicz , Grzegorz Sieńko,
Karol Karczewski , Wojciech Kozłowski
Amunicyjny – Jarosław Jurkiewicz
DOPUSZCZA SIĘ NOSZENIE BRONI ZAŁADOWANEJ PRZEZ OBSŁUGĘ ZAWODÓW I STRZELNICY W SPOSÓB
ADEKWATNY DO WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW.

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




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.

