ZATWIERDZAM

REGULAMIN
IX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW
JEDNOSTEK SZKOLENIOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH W STRZELANIU
I. CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
3. Wymiana doświadczeń.
4. Integracja środowiska strzeleckiego.
5. Rywalizacja sportowa.
II. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Szkoła Policji w Słupsku.
III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 9.00 na strzelnicy
Szkoły Policji w Słupsku, ul. Zamiejska 30.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W zawodach mogą uczestniczyć drużyny oraz zawodnicy indywidualni reprezentujący
jednostki szkoleniowe służb mundurowych z kraju i z zagranicy.
2. Drużyna składa się z dwóch zawodników.
3. Zgłoszenia należy kierować na adres organizatora do dnia 21 października 2019 r.

V. KONKURENCJE:
KONKURENCJA NR 1 – STRZELANIE STATYCZNE – WARUNKI STRZELANIA
Cel:
Tarcza TS-2,
Odległość:
25 m,
Postawa strzelecka: Stojąca,
Postawa wyjściowa: Bezpieczna – broń palna przeładowana - nabój wprowadzony
do komory nabojowej,
Ilość amunicji:
I ETAP
3 sztuki,
II ETAP
10 sztuk (obligatoryjna wymiana magazynka),
III ETAP
10 sztuk (obligatoryjna wymiana magazynka).
Czas: I ETAP
1 min – 3 strzały próbne,
II ETAP
3 min – 10 strzałów ocenianych,
III ETAP
3 min – 10 strzałów ocenianych.
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Przebieg strzelania:
I ETAP: Strzelający na stanowisku strzeleckim przygotowuje się do strzelania. Po otrzymaniu
informacji o gotowości do strzelania podanej przez strzelającego, sędzia daje sygnał do
rozpoczęcia strzelania. Strzelający z odległości 25 m oddaje 3 strzały próbne do tarczy
TS-2 w czasie 1 min.
II ETAP: Strzelający na stanowisku strzeleckim przygotowuje się do strzelania. Po
otrzymaniu informacji o gotowości do strzelania podanej przez strzelającego, sędzia daje
sygnał do rozpoczęcia konkurencji. Strzelający z odległości 25 m oddaje 10 strzałów
ocenianych do tarczy TS-2 w czasie 3 min. Podczas trwania strzelania występuje
obligatoryjna wymiana magazynka. O konfiguracji ilości amunicji w magazynkach decyduje
strzelający.
III ETAP: Strzelający na stanowisku strzeleckim przygotowuje się do strzelania. Po
otrzymaniu informacji o gotowości do strzelania podanej przez strzelającego, sędzia daje
sygnał do rozpoczęcia konkurencji. Strzelający z odległości 25 m oddaje 10 strzałów
ocenianych do tarczy TS-2 w czasie 3 min. Podczas trwania strzelania występuje
obligatoryjna wymiana magazynka. O konfiguracji ilości amunicji w magazynkach decyduje
strzelający.
KONKURENCJA NR 2 – STRZELANIE SYTUACYJNE – WARUNKI STRZELANIA
Cel:
Dwie tarcze TS-9,
Odległość:
Tarcza TS-9 odjeżdżająca od 10 m do 25 m,
Tarcza TS-9 przesuwna – 10 m, trzy przebiegi,
Postawa strzelecka: Stojąca,
Postawa wyjściowa: Bezpieczna – broń palna przeładowana - nabój wprowadzony
do komory nabojowej,
Ilość amunicji:
12 sztuk – (6+6 - wymiana magazynka),
Czas:
Ok. 30 s, ograniczony ruchem tarcz.
Przebieg strzelania: Strzelający na stanowisku strzeleckim przygotowuje się do strzelania.
Po otrzymaniu informacji o gotowości do strzelania podanej przez strzelającego, sędzia daje
sygnał do rozpoczęcia konkurencji. Strzelający oddaje 6 strzałów do tarczy odjeżdżającej
TS-9. Tarcza TS-9 przemieszcza się od odległości 10 m do 25 m. Następnie strzelający
wymienia magazynek. Zwolnienie zamka po wymianie magazynka jest sygnałem do
rozpoczęcia przemieszczania się na kolejne stanowisko strzeleckie – 10 m. Strzelający oddaje
6 strzałów do tarczy przesuwnej TS-9. Zatrzymanie się tarczy przesuwnej po trzecim
przebiegu jest sygnałem zakończenia czasu konkurencji.
VI. BROŃ I AMUNICJA:
1. W zawodach dopuszcza się strzelanie tylko z pistoletu P – 99 WALTHER AS:
- kal. 9 mm,
- wyposażonego w otwarte przyrządy celownicze typu muszka i szczerbinka,
- bez modyfikacji (np. zmian siły oporu języka spustowego), osłabiaczy podrzutu,
odrzutu; celowników optycznych, laserowych i innych podobnie działających
urządzeń.
2. Dla zawodników nie posiadających pistoletów zgodnych z wymogami regulaminu
zawodów organizator zapewnia losowo dobrane pistolety kal. 9 mm
P - 99 WALTHER AS.
3. W zawodach dopuszcza się strzelanie tylko amunicją 9 x 19 mm z pociskiem
pełnopłaszczowym.
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4. Ilość amunicji potrzebna do oddania strzałów w dwóch konkurencjach i oddania
strzałów próbnych to 35 sztuk.
5. Organizator zapewnia amunicję dla zawodników z zagranicy.
6. Organizator nie zapewnia amunicji dla zawodników krajowych.
VII. ZACIĘCIA:
Zacięcia broni palnej powstałe podczas trwania konkurencji usuwane są zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa we własnym zakresie przez zawodnika.

VIII. KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW:
1. Drużynowa – miejsce drużyny określa suma wyników uzyskanych w konkurencji
nr 1 i 2 przez zawodników drużyny.
W przypadku uzyskania takiego samego wyniku w klasyfikacji drużynowej
o wyższym miejscu drużyny decyduje suma wyników indywidualnych uzyskanych
przez zawodników drużyny w konkurencji numer 1, a następnie wyższa ilość 10, 9,
itd. uzyskanych przez zawodników drużyny w konkurencji numer 1.
2. Indywidualna – miejsce zawodnika określa suma wyników uzyskanych w konkurencji
nr 1 i 2 przez zawodnika.
W przypadku uzyskania takiego samego wyniku w klasyfikacji indywidualnej
o wyższym miejscu zawodnika decyduje wynik indywidualny uzyskany przez
zawodnika w konkurencji numer 1, a następnie wyższa ilość 10, 9, itd. uzyskanych
przez zawodnika w konkurencji numer 1.

IX. NAGRODY:
1. Klasyfikacja drużynowa – miejsca I - III - puchary i dyplomy.
2. Klasyfikacja indywidualna – miejsca I - III - puchary i dyplomy.
3. Najlepsza drużyna z zagranicy – miejsce I - puchar i dyplom.
4. Najlepszy zawodnik z zagranicy – miejsce I - puchar i dyplom.
X. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia pisemne drużyny do udziału w zawodach (załącznik nr 1) należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 r. na adres Szkoła Policji
w Słupsku, ul. Kilińskiego 42, 76 – 200 Słupsk, FAX 59 – 8417372, sieć tel. MSWiA
– 7437372.
2. Szczegółowych informacji na temat zawodów udziela mł. insp. Przemysław Rybicki
59 – 8417301, sieć tel. MSWiA - 7437301
XI. ZAKWATEROWNIE I WYŻYWIENIE:
Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie w ramach delegacji służbowej.

3

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
2. Wartości przestrzelin będą oceniane w obecności zawodnika.
3. Strzał dany w czasie i po sygnale kończącym konkurencje uznawany jest jako strzał
po czasie.
4. W przypadku oddania strzału lub strzałów po czasie konkurencji odlicza się tyle
najlepszych trafień ile oddano strzałów po czasie konkurencji.
5. W przypadku uzyskania większej liczby trafień niż przewidują to warunki strzelania
odlicza się najlepsze trafienia do uzyskania liczby trafień, jakie przewidują warunki
danego strzelania.
6. Protesty zgłaszane przez zawodników przyjmowane są tylko podczas oceny wartości
przestrzelin i rozpatrywane na bieżąco.
7. Przygotowanie broni palnej, ładowanie amunicji do magazynków, podłączenie
magazynka do broni palnej odbywa się tylko na stanowiskach strzeleckich.
8. Podczas strzelania obowiązkowe jest używanie ochronników wzroku i słuchu.
9. Podczas strzelania zabrania się korzystania z lunet.
10. Wszystkich uczestników obowiązuje Regulamin Strzelnicy Szkoły Policji w Słupsku.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian regulaminu.

Sporządził:
Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego
mł. insp. Przemysław Rybicki

Wyk. w 1 egz.
ZWS/PR
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