
Augustowski Klub Strzelecki  KRECHOWIAK

zaprasza na

ZAWODY STRZELECKIE Z OKAZJI DNIA KOBIET               

w dniu 07 MARCA 2021r. 

ZAWODY 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  ZAWODÓW  STRZELECKICH

I. CEL ZAWODÓW

1. Uczczenie Dnia Kobiet oraz propagowanie strzelectwa wśród Pań.

2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.

3. Rywalizacja sportowa i popularyzacja sportu strzeleckiego.

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 10.30

Przewidywany czas zakończenia godz. 14.00.

Strzelnica Sportowa w Klonownicy/koło Augustowa 

IV. KONKURENCJE

Konkurencja nr 1  Pistolet sportowy bocznego zapłonu.
Broń: Pistolet Sportowy bocznego zapłonu Margolin kal. 22LR - zapewnia organizator (lub własna odpowiadająca 
formule zawodów)
Cel : tarcza TS-2
Odległość : 25m 
Liczba naboi : 3 + 10 szt.
Postawa : stojąc.
Czas : 15 min.
Strzelanie odbywa się w dwóch seriach.
Najpierw trzy strzały próbne, zaklejamy tarcze.
Następnie seria oceniana dziesięć strzałów.
Strzelec posiada na stanowisku 13 sztuk amunicji.
Czas  –  trzy strzały próbne wraz z przygotowaniem się - 5 minut.
Seria oceniana dziesięć strzałów - 10 minut.



Konkurencja nr 2  Karabin Sportowy bocznego zapłonu.
Broń: Karabin Samopowtarzalny Bocznego zapłonu MP15 S@W kal.22LR - zapewnia organizator (lub własna 
odpowiadająca formule zawodów)
cel: tarcza NT23p (żołnierz)
odległość: 50 m
liczba naboi: 3 + 10 szt.
postawa: leżąc bez podpórki.
czas: 15 minut
Strzelanie odbywa się w dwóch seriach.
Najpierw 3 strzały próbne. Sprawdzamy układ przestrzelin i skupienie przy tarczach - zaklejamy.
Następnie seria oceniana 10 strzałów.
Strzelcy posiadają na stanowisku 13 sztuk amunicji.
Czas: 3 strzały próbne wraz z przygotowaniem się - 5 minut.
Seria oceniana - 10 strzałów - 10 minut.

Konkurencja nr 3  Strzelba gładko lufowa.
Broń : Strzelba gładko lufowa typu pump action lub bock o kalibrze nie większym niż 12/76   - zapewnia organizator 
(lub własna odpowiadająca formule zawodów)
Cel : popery z wyrzutnikami rzutka 2 szt. i statyczne rzutki 1 szt. oraz blachy  1 szt.
Odległość: od 25 m do 30 m.
Liczba naboi : 6 szt. - amunicja śrutowa o gramaturze 24-28 gr. 
Konkurencja i Czas : po komendzie sędziego „uwaga przygotuj się” zawodnik rozpoczyna przygotowanie do 
konkurencji (ładuje broń) następnie zgłasza zakończenie fazy przygotowawczej „GOTÓW” - sędzia rozpoczyna 
konkurencję komendą „START”  - cała seria trwa max  90 sek.
Dopuszcza się stosowanie strzelb samopowtarzalnych.

V. BROŃ I AMUNICJA

Organizator zapewnia na stanowisku amunicję oraz broń.
Broń  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 celu
przyznaje się 15 pkt. –  Ewentualny rozpad rzutka w locie bez trafienia  PODLEGA POWTÓRCE - maksymalna ilość
uzyskanych punktów w tej konkurencji wynosi 90. W trakcie zawodów obowiązuje oddzielna klasyfikacja kobiet i
mężczyzn.

VII. NAGRODY

Pierwsze trzy miejsca  –  Dyplomy – (klasyfikacja mężczyźni)

Pierwsze trzy miejsca – nagrody specjalne – (klasyfikacja kobiety) 

Wszystkie startujące Panie Dyplomy Okolicznościowe AKS Krechowiak

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów lub wcześniej za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.

IX. ZASADY FINANSOWANIA

Wszystkie startujące Panie – Startowe i amunicja – GRATIS !!!
Przed przystąpieniem do zawodów strzelcy (mężczyźni) korzystający z amunicji ORGANIZATORA i startujący w trzech
konkurencjach wpłacają startowe w wysokości  120 zł. Natomiast jeśli ktoś z zawodników chce startować tylko w
wybranych konkurencjach wówczas koszt od poszczególnych konkurencji kształtuje się następująco PISTOLET – 40 zł.
KARABIN – 40 zł. STRZELBA – 40 zł. Korzystanie z broni ORGANIZATORA jest bezpłatne.



Zawodnicy  wykorzystujący  własną  amunicję  wraz  z  bronią  wpłacają  startowe  w  wysokości  90  zł  za  trzy
konkurencje – po 30 zł. za jedną konkurencję.

 X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS.
Ochronniki słuchu zapewnia organizator i obowiązują każdego strzelca. 
Podczas zawodów WYJĄTKOWO organizator przewiduje KRÓTKIE szkolenie z obsługi broni DLA PAŃ strzelających
po raz pierwszy i nie obeznanych z bronią palną.
Wygrywają zawodnicy, którzy zdobędą największą ilość punktów w poszczególnych konkurencjach. 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 zawodach jako zawodnicy a ich wyniki są liczone do klasyfikacji.  Nie dotyczy
to Sędziego Głównego,który  może startować  we wszystkich konkurencjach  ale  nie podlega  klasyfikacji  /PK/ ,
jednakże jego wynik liczy się  w rankingu klubowym roku 2021.  Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja
głównego sędziego jest ostateczna.  Osoby poniżej 18 roku życia strzelają wyłącznie z instruktorem.  Zgłoszenia i
informacja:  klub@akskrechowiak.pl  lub  pod  telefonem  602-574-318.  Organizator  zapewnia  gorące  napoje
(kawa ,herbata) i słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników imprezy.

PROTESTY BĘDĄ PRZYJMOWANE MAKSYMALNIE DO 20 MINUT OD ZAKOŃCZENIA OSTATNIEJ KONKURENCJI PRZEZ
KOMISJĘ RTS I SĘDZIEGO GŁÓWNEGO – PROTESTY SĄ BEZPŁATNE.

XI. SKŁAD SĘDZIOWSKI

Sędzia Główny – Jerzy Gresiuk

Przewodniczący RTS – Zbigniew Ładny   Członek RTS – Tomasz Dragunajtys

Sędzia Stanowiskowy – Paweł Jezierski , Marcin Jatkowski , Grzegorz Sieńko 

Sędzia Tarczowy – Dariusz Kozłowski , Sobolewski Bogdan , Jacek Krysiuk , Sobolewski Piotr, Sobolewski Mateusz

Amunicyjny – Jarosław Jurkiewicz

DOPUSZCZA SIĘ NOSZENIE BRONI ZAŁADOWANEJ PRZEZ OBSŁUGĘ ZAWODÓW I STRZELNICY W SPOSÓB 
ADEKWATNY DO WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW.

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

• Każdy zawodnik startujący oświadcza ,że zapoznał się 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.

UWAGA !!!! W trakcie trwania zawodów każdego zawodnika obowiązuje ścisłe 
przestrzeganie reżimu sanitarnego w związku z dynamicznym rozwojem EPIDEMII 
COVID 19 – organizator zapewnia płyn dezynfekujący zaś maseczki i rękawiczki we 
własnym zakresie. 

Jednocześnie INFORMUJEMY że na zawodach obowiązuje zachowanie dystansu 
społecznego  1,5 m – BEZ PUBLICZNOŚCI.

mailto:klub@akskrechowiak.pl



