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Rybnik: 10.09.2014.r.

Regulamin-Zaproszenie
Puchar Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Rybniku
1. Organizator: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku przy współpracy Miejskiego
Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Rybniku,
2. Uczestnictwo: W turnieju biorą udział służby mundurowe, instytucje, urzędy oraz inne
organizacje.
3. Termin i miejsce zawodów: 19.09.2014. na strzelnicy Paruszowiec
w Rybniku od godz. 09.00.
4. Konkurencje:
a) Pistolet sportowy 5,6mm
- Cel – tarcza 20x50
- Odległość: 25m
- Postawa: z wolnej ręki lub oburącz
- 3 strzały próbne w czasie 5 minut
- 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
b) Pistolet sportowy – Test A. Czumy
przebieg konkurencji:
- Dwie tarcze TS-9 umieszczone są w odległości 10m od barykady, w odległości 3m od
siebie. Stanowisko startowe w odległości 5m od barykady. Stanowisko startowe i barykada
umieszczone są współosiowo.
- Broń załadowana jest pięcioma nabojami (pistolety nieprzeładowane, z pustą komorą
nabojową. Rewolwery mają mieć kurek spuszczony), schowana do kabury. Broń w
kaburze musi być ukryta pod ubraniem w taki sposób aby była niewidoczna dla
postronnego obserwatora. Drugie pięć nabojów należy umieścić w odpowiednim nośniku
zapasowej amunicji (zapasowy magazynek, sybkoładowacz itp.)
- Po sygnale startowym należy przemieścić się za barykadę i ostrzelać każdą tarczę
pięcioma strzałami - lewą tarczę z lewej strony barykady, prawą tarczę z prawej strony
barykady. Po ostrzelaniu pierwszej tarczy należy przeładować broń, chowając się za
barykadą, po czym ostrzelać drugą tarczę z drugiej strony barykady. Kolejność
ostrzeliwania tarcz jest dowolna.
- Ostrzeliwanie tarcz musi być prowadzone z wykorzystaniem barykady jako zasłony, stopy
strzelającego muszą być w całości schowane za barykadą.
- Czas wykonania całego zadania wynosi 30 sekund i jest liczony od sygnału startowego
do ostatniego strzału oddanego przez zawodnika.
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- Wynikiem zaliczenia konkurencji jest trafienie w przewidzianym limicie czasu obydwu
tarcz wszystkimi strzałami ( w każdej tarczy musi być po pięć przestrzelin) oraz uzyskanie
na każdej tarczy wyniku minimum 21 punktów.
5. Finał:
Ośmiu zawodników, którzy uzyskali najlepszy wynik w strzelaniu a i b rozegra „Turniej
Australijski”
6. Organizacja: Organizator zapewnia przygotowanie obiektu oraz zakup nagród.
Startowe w wysokości 20zł zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej.
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji, dla osób nie posiadających broni Klub
zapewni broń i amunicję odpłatnie.
7. Nagrody: Zawodnik, który wygra w finale otrzymuje Puchar Komendanta Wojskowej
Komendy Uzupełnień, medal i dyplom. Zawodnicy od II - III miejsca otrzymują dyplomy i
medale, zawodnicy od IV-VIII miejsca otrzymują dyplomy.
8. Postanowienia końcowe:
Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji na
użytkowanie strzelnicy wydanej przez prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 stycznia 2002.
Zawodnicy muszą korzystać z ochronników słuchu i wzroku.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu zawodów.
Opracował:
Instruktor Strzelectwa Sportowego
Adolf Siemaszkiewicz

