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Karabin centr*lutgo xapłnntl - K*rabix hbtttycany ccntralntg* xxpl*nu

Cel Zawodór*:

1§{lm

- popularyzacja suzelectwa z broni wojskowej i historycznej
- wymiana dg§vłigdc?eń *raz integracja

środ$gisksneeleckieh i kolckcjonerskith

- prez*nta*je k*tekcji br*ni pałn*j kolekcj*ner.skiej
- p*dnoszcnie urni*jęt*rści,

wyłrni*nie zwycięecórg w p*szcz*gólnych konkuren*jach

$rganiratłr Zawod6ł* * KI*b §treelecki Tąrcza §zanrotrlły

Mi*j*c* i termi* aar*tdów * §trz*lnica K§ Tąrr:ra Mutars* ,zgod*ie z kalendarzem WZ§§

Ko*kurencj* l. Karłbin weljskowy ć§naa}n€g§

zapł*nu na bazi* karabixu ĄK 47
k*nkurencji 1§ min ,3 stmały pńbnł 1,§ ocenianych
* cel tłrcza N23p
,od}egłośćl*Sm, przylządy celownicea mus*ka szczgrbinka
* po§Hwa leżąc saz*lanie e woln*j ręki, zabroni*Rg uźywałiepasów noónyeh
,
*raz jakiek*,lwiek podpiaardę br*ni o płd}*ż*tub p*dpórkę .
ż. ltarabin c*fitralrreg§ zapł*nu na bg** karebinu AR
- eza§ ko*kureneji 15 ntilt 3 stna$ prpbne 1il oc*xianych
- cel tarcea pierśeieniowa§Ox50 ,adl*głość10*r§, prryriądy celownicae ,preeeierniki di*pt*ry
* pCI§tfiwa leżąc streelanie e wohej ręki
,
,xabr*ni*rre jsst jakieko}wiek pedpieranie brłni * pod}ore
* ćga§

tub

podpórĘ

3. Karłbin centrail**g* a*płcnu museka*sacerbinka. Knrabirr historyczny centrainega aapło*u
- karabin historyczny wyBrcdukcwany d* 1980 r , przyrządy łelawnlcze aryginaine ,xie dopuszeła

się prz*róbek i m*derłizacji
- dapusrcza się d* sawod$w br*ń ęzłrng prłchową str*elająca e amunicji seal*ne,}
- doprnzcza się dopięcie dł broni tylka pasów *aśnych eryginatnych
- cE&§ k*nktrrencji 1§ *rirr, § smały próbne 1S oceni*nych
* c*l rartza 1§ż3p, cd}ęłość
t"S$m
p§§tawa leżąc , strzelanie z woln*j ręki , aabr*nięne jest jakiekalwiek podpi*raxie brani a
p*dożę tub płdp§rkącraz uźywani* pasórł no§nych.
4. Na stanowisku strzeleckim d*pusaczł się posiadarie tylkł 13szt amunicji n* daną konkurencje
5. Fr*gląd i napr*łre bmrri tylkc r* wy*nficesnej *treti* beupieczeńsnła do kt$rej nig wcln*
wnasić amunicji ostrej i treningowej .
§. Ucz*etnir*rr - łalpłdni,cy p*siadająey akłratną licencje PZ§§ r:a bieżący rck .
Uczesłnicy streelają e brgni i amunicji rłła*n*j, is*rieje mcżliwaśćud*stępnienia brtni i amułieji
płu*e *rga*izatora .
Zawadnicy ni* pcsiadający aktualnej §cencji m§§ą str*elać szkgleti*wg bee uięcia w kgmunikacie
klasyfikacyjnyrn.
7" Ocerra Ęr§e*plz,*? k*misj* ktasyfikacyjną poea stanawiskitm gtrzeleckim dla karabinu
c*ntral*ego napłcnu AK i karabi*u *entralnegł eaplanu ibisf*rycanĘgCI w§ łę1.7,§?mm dlą
karabinu {€fitraln€§s
aapklłu AR:*g kal- §,6rnm.
§, Ki*§yfrkafja -indywiduatna- Pushary lNagrndy/ dypl*r:ry od l dc ttt miej*ca
S. Zgłasx*nia - rapisy irrternetłlwa ltelefgłieenit lna arniany" t}pła*a za unąestnirfwo 3§sł za

ktnkureteje.

Praeprsy knńcgw*.
Zaw*dy a§§ta§ą przeprowadz*§e w sp§rciu o przepisy FZ§§ i regulamin zawodów. Wszystkich
ucuęstnikótł z*bowiązuje się d* przesnuegania przłpisćł*craz zasad beepieezeń§rwfi §§ s,traelnicy.
W sprawach nie łljętych rtgulaxrirr*m §ędzia Głcrvny i Pruew"Ksmisji Kl*syfikacyjnej pcdejmują
decyuje *§tat§czne.Zawody prowadzątędai*wie Ęefiacce*i przez *lganie*tor* po weeeśniejszej
akcepłacji Koiegium Sędziów WZ§§, Z agwodćw sperządza aię korłunikat podpis*ny pra{E
§ędeieg* §łównego,Prz*w. Kcmisji Kiasyfikłcyj*ej araz Obserwatora WZ§§
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łf , n 7"oąRĘgulamin Zawodów §trzeleckich
§§u§IanisKulowe

--t

K§ Tarez* §zamatuły

c*l załvodów
Fopularylea*ja strzĘlęetwe §portoweg§.
§prawdzeaie łkfu*tnej funny startującyeh zawodnikórv.
lYyłani*nie Ę}*psrycb strzelców -zaliezexię }vyrnagaflych stmel§ń-

Orgnnizrtor

Ktub §trzęlęłki Tarcza §aamotuĘ,
64-5SS Sxamctuły Pcwsta:iców §{lkp" t4
Micj*** i Termin : §tnęlxi*g kIutorvo ,KB§ T*rncva Podg" Zgcdni* z kgl*nd*Ę*m WZ§§
Kgmknrencił- r*epo+zęri* goda 9,{H}
Hąrabin d*wolny-?S {Kdw-20}

-

5 strzałów próbnye}r * 20 strzałów oc*aiany*h 11* łJo jednej tarczy/
p*§tglvs leąc bez podpćrki *dlegl*ść5*m
tsr§u§ do strzeiań konkure*cji §dw 1 pńbna i ? scsnia§ę

cu§§ strzęlanią Smin sęria próbna, 15 eirL stnelarrię ocenisne
Pistolet 5,6 *łi}, Pistolet centralnego zapłonu-2$ jedna ręka ,łbu ąk
- 5 s§ałów probnych. 2S strzałów o*errianyeb,2 sęńe polt skuałów
- po§tslrt'a stojąc odległośĆŹ5m
* tareza do *tre€lań konkrreneji Psp łz.d - 1 Pńbał i ż ccęniarre
- §?e§ strzetaĘia seria prób*a § ruin,s*ria *ceniarra 15*rin
Pistrrlęt wojskc*y -ż0 PW-20
- pist*let cerrtralnego z,apłłnnkaliber gmm §abrye*ny bez przrróbek ż rnagaeynki
- Z0 stpał*w occniarrych pCI lti do j*dłej ź§ery brsk §tlzałów prób,nych
- p§§tawa stojąe odległ*śĆŻ5m
- tarcua wojskow* N?3P - ż tareł* geenia*e -ce** strzeiar:ia 2x5min
- obowiązkowa atdpna mąazyrrka x każdej serii
Prz*gląd i ułpr*łsbrc*i ; Tylko F §yult&txcxej *tr*§c be.rpirczeńsfwa da t<tórej nie włlno
wnosić rmunicji
Utx**§ictrry§ * w eawodach biorą udział eaw*dnicy pasiadająey aktualną lił.rentje PZ§§ na bieząey
rok ,broń i arnuaicja własna,istni*je płłżliwość
strzelarria z b,roni i amunicji organizator*
Z*wodnicy nie pcsiadająey aktualnej lieeneje mosą strzęl*c na listę szkoleniową bez ujęcia *
komuąikącie klasy§kacyjnym
O**xa Tarcz
przeu komisje klasyflrkacfiilą ter§zĘ *cenią*e w- *dstępstwie od praepisów I§§F
poaa s€nowiskięm strueleckim.
Klasyfikacjs i nagrody
Klasyfikecja prowadzona bSzie inĄł*idualłie w kaźdej konkurencji osobno.
Pucharyfirłagr*dy dyplomy otl } do III rri*jsca
Ęłosu*nia * intęmetowo lteiefo*ięanię na zrriany Opłata stsrtowe 3$ńzakonkw*n*je
Przepisy ka*s*we
Zawody rcstaą przeprrowłdzo$§ 1{ *parciu o przepisy I§§F . PZ§§ i regulaminu r_awodów
Wszystki*h łrczestników zobawiązłrje się do prrestrr,ęa*ia przepisółł i,ła^carl
bezpiecrrń§t§ie $§ strzelaicy, w sprawaeh nie ujętyeh regulaxin*m §ędzia Słówny eaw*dów
i Praew. Komisji Klasyfikaeyjnej podejmują decyzje csl,atęczne.
Zarłcdy prowadzą sędriowie wyzna§u§niprzezargałizatora po wcześniejsrej ak*eptaĘi przeu
Kolegium §ędeiórv WZ§§
Z r-awodów sporządza się kamunikat p*dpisany pT?szPrzewłdnicącego Komisji Klasyfiiłacyjnej
craz §ędziegł Głównego.Otlserwat*ra 1YZS§
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