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Plmffi?§fiWA§Effiffi
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Kar abin c ent:r alne g o z apłonu
WmrypzryImtWMwaffiovymąprqłfru

CeI zawodów:

- popularyzacia §tzelecttńla z broni historyczrej i wojskowej,
- rymiilEa fuśniailee,ń mm inegnecia ftodo§i§k §ffielecticĘ
- inĘredal pasimmry kolekcirerstra broni parnei,
-porencmieifroetlffi,
- wyłonienie zrłrycięzców w poszczególnych konkrrrenciach sbzeleckich - Mistmóry
Wrf enńMtreffi e|krydskięo,

- prtzenteria lrntcllrii bmni Ffut
Pafionat

Wielkopolski hiriązek Sbzelecnłn Sportowego

BeryeffiEi oĘamŁaron

KIub §lrzelecki Tartza §zamotuły

F{flefrsoezmrcdów

struelnim I§ Tarcza §zamotuły - itubwo (k/Szamoluł}

warunki uee§mictwa:

zamani,cypmiadaiącyattnalną liencię złmdniczą pjZsl, powniedeniu qłłtystarorci.

Termin:

3O czerme201ar& F*ote},sodzina P_

Konkurencie

L K*ahin marryozaltmn - 2O

- karabin centralnego zapłonu, maiący rocznikowo minimum 60 lat. Zawodnik musi bezspornie
udołmnmeutormć rok produkcii dome! iedno*i broni,

- vryeosa*remle hroŃ w mle&aniczae prz,ytzryĄy cdownieze t$ko i wldrymne nĘrcą
- Sm t rCInnii ffiWimdry" mib dryourc się &nkiłr*,knlhwiidk enzmOU* łuh modgmtzacijit
- brak strzałów próbnych,
- cele pierwva seria -tareaNZ3p, dnrga seria -tarąaTs-4, odlqgłość 50 m,
- €zfil§ na konkrmcię 2{l minut [w tyn ładowanie amunicii),



- postawa stoiącą strzelanie z,wolnej ręki] dopuszczone uź5nranie tylko oryginalnych pasów
mośm5r& broń

- zakomiome iest włnnranne pa§fiM §trzdeffi& i jakiekoilqefrck eodŃI,*,
- mdnfik w wxaoaamry1lmrznsie v@om$e strzdmiie do o@tńch Ńą
- na stanowisku znajduje się niezaładowana broń oraz amunicja. Sędzia wydaje komendę:
§tarf- Zawodnikładuie broń wy ruy pipioma naboiami iłoz1nqyra,snzetanie. Podczas
mraniabnhrcncii, cąynnośd m.iryplnezfiS urfronaniem, dokonuie sam zawodnik, bez
M5ręęrn"-'egE

- zabronione używanie lrurtek i innych ubiorów strzeleckich,
- w puostatych nie określonyń ręulaminem --sarlach, obowiąąuią przepi§y PZ§§

Ł PidctfTe.fuffieĘDffi-?O

- pistolet centralnego zalrłonu, maiący rocznikowo minimum 60 laL Zawodnik musi bezspornie
udolumenmrrać mcmik produkcii danei iednosdri bronl

- wypż€nie hroni w me&anigne płzvrffiv celownicze tytko i wyĘczmie fabrymrą
- ffi t rmii wyemanv, miie dryszcza sfrę }iakińctlM pzmOm* łrnh mnodmdizaciĘ
- brak strzałów próbnych, chwytbroni dowolny,
- cde pienrsza seria - taluł,F{Z3p, druga §€ria - hrtza TS-4, odlęlość 50 rą
- czas makonkrremc$ę Ztl minut fwtyn Howanie amunicffi,
- em,a qoiip, dNeJŃ hrwii aonmmv @m lfuh &Mb rę@)"
- zawodnikww5rznaczonym cza§ew5lkonuie sbzelanie do oĘdwóch tarcz,
- na stanowisku znajduje się niezaładowanabroń oraz amunida- Sędziarłłydaie komendę:
§tarć. Zawodnikładuie bmń utgy t.a,y pięcioma naboiami iruzryyrna§Ezelanie. Podc..es
urłumraknmkuemcf[, qymneścń zwĘąawzffi w5fronamiem,, dohmnP samn zamrudnfrk, bez
kmolĘsędziqą

- w pozostał5rch nie określonych regulaminem zasadacĘ obowiązująprzepisy PZSS.

13. Piffetwi*oły effiłlnĘpzą*m - 2O

- pistolet centralnego zapłonu z kolbą mający rocznikowo minimum 60lat. Zawodnik musi
bezqpornie udokrmenbrr:ać rcanik produkcii danei jednostki bront,

- uĘrpffiżEnie broni w mechanirzme przyrĄy celownfuze ty|ko i vry{ączmie fabryralą
- ffi kwfr wygmdrr§r" mne drynwm sĘ i*ąOnmnłrrn* nlrzer,6fuek nunb młoder,,nn"- rłĘ,

- brak strzałów pńbrrych, chwyt broni dowolny,
- cele: pierwsza seria - tarc7aNZ3p, drrrgi seria - tarczaTs-4, odległość 50 m,
- czas na komłruremcię 20 mimŃ [w Ęrm Mwamie nnrunicfr},
- posnmłv"a *ojącą Wzdaniez-rnvrdne.f r*ii dopurconeułrywmnet@o or5pinaluyft pil§ów
notfunhnonnit

- zabronione używanie kurtek i innych ubiorów strzeleckich,
- zanłodnik w Ęmau?łiq|measie w5ilronuie strzelanie do obydwóch tal.rz'
- na ffimislru znaiduie śę niezał:adowana broń orz amunicia- sdzia wfraie komendę
,,ffi'l. Zmredmikła&uiic kurrń affiffiy rey płlęcllma xn*ołinnnmii ii nryocz5rma sffizdlamfu" fudcz:,x
trrrania konkurendi, czynności a łiązane z iei tv5fl<onaniem, dokonuie sam zarłrodnik, bez
bmendysędziegą

- w pozos@ nie okeflon5ń ręulmtnem rsada.h, ohwfrązuią przepmsy FZS§

Kasyffiacia

Indywidualna w każdej konkurencil Dyplomy i medale od I do III mieisca oraz tyfuły Mistrzą
tńfimisrza i II $łiemistna lłlłidkopolskt
Puóar kczesa ttrZS§ n zńoĘciel mieisca w łaaqyfikacri gener:alnei ffiiboiu_
mery spmm.óww Uzo& hfuenciiach &uunhoiiewv@: Ktz+Ftv" W+W,hfir+fu-



l(ontrola broni

Orgmfrzaffi dobmakmffiołi honi pod kąten z.godnCIśf,i z or56indem orm ręutnmim-
Niie pzerviduie sfrę odvrcłmia od decyzJ:i nfredopvumia troni doŃw-

Sprarł4y orgirniza(yine

- na staurowidnr srzdeckim zawodnik mrrźe emiadać Ędko wJmąganą ilo§ć municiĘ
- or§ruffitie fuwil&n strrzd€eĘo z honĘ iiesn mcżłi[rc po ie! ruaadwmĘ

sprawdzeniu przez sędziego a następnie umieszczenia w futerale lub kaburzą
- na strzdnicybroń musi Ęć przenowonawzemknięBdr futfrałae, kahrrae" lub

fu4§ndaeffiam§eorffiilryń,
- nm"zesĘĄ łnnh rymra hmli o@nra sĘ t@o w vryzmazmei snreffie hrytereńsmnrą,

do którei nie wolno wno§ć amunidi,
- nie stosowanie się do §ch zasa{ poleceń sędziów, nieprzestrząaniazasad bezpierzeństwa
ręulaminu strzgnicy, shrdilie dyshmalifikacią

-łrrnunrn@ Mąr{Mamapod@a§zmdów"agodilazprzepil§ffii zasraĘ/miw[trs&awie o BnoŃ
i Amunicii,

- zawodniry strzelają w seriach pięciostrzałollych w czasie 20 minut łącznie z ładowaniem broŃ
ładmie bez komemdy sędziąo"

- §pnalqr Ęlorne l.azffiz,ryaoŃatrstmie kolĘ![m §ędzila Geówry l,awadółw,Sędzfu rfunffioni
Brmii ii lfiĘpwłmin orm kzetmdnniirry5r KmĘii R[Ę

- do zawodównie dopuszuasię broni czarnoprochowej,
- misttzostm odbędą się bez $ąględu na mrunki afuosfer5rczrrą
- kovqr uaestni*ra - 48 

"ł-od 
konktmcil

- dh ffiffi mib eo§itada@ komfr u amnumfl@ omegorefr rwenmmm zammrOw, orymfraffir ilą
zapewnia; odńatność - 50 zł od konkurencii,

- w trakcie zawodów odbędzie się pokaz broni kolekcionerskiei-

Zarząd, KS Tarcza Szamotuły


