REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKI
KLUBU STRZELECKIEGO „COVER
Merliniego 4 Warszawa
1. CEL ZAWODÓW
- propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Mazowieckiego,
- zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
- doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,
- konsolidacja środowiska strzeleckiego
- wyłonienie najlepszych strzelców
- zdobywanie odznak strzeleckich
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 Warszawa
Tel. 530920940, mail. biuro@kscover.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Strzelnica kryta Warszawianka umiejscowiona w kompleksie Wodny Park Warszawianka przy
ul. Merliniego 4 w Warszawie.
Terminy:
zgodnie z kalendarzem
4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody rozgrywane będą metodą bez zmianową tzn. po zakończeniu strzelań przez jednego
zawodnika od razu może zająć stanowisko kolejny. Strzelania będą odbywać się od początku
godzin sprzedaży metryczek do wykorzystania ostatniej metryczki startowej.
Rozgrywane konkurencje:
Pistolet sportowy bocznego zapłonu — Psp 10
- 13 strzałów z czego wybieramy 10 najlepszych ocenianych
- czas 13 min.
- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4),
- broń krótka każdego typu w kalibrze 5,6mm, za wyjątkiem pistoletu dowolnego,
- odległość 25 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
Karabin sportowy bocznego zapłonu stojąc— Ksp 10s
- 13 strzałów z czego wybieramy 10 najlepszych ocenianych
- czas 13 min.
- celem jest tarcza karabinowa, przewidziana do strzelań w konkurencji kbks,
- karabin bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (na amunicję typu long), z otwartymi i zakrytymi
przyrządami celowniczymi,
- odległość 25 metrów, postawa stojąca
Pistolet centralnego zapłonu — Pcz10
- 13 strzałów z czego wybieramy 10 najlepszych ocenianych
- czas 13 min.
- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4),
- każdy pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 7,62–9 mm,
- odległość 25 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.

Pistolet centralnego zapłonu 45ACP— Pcz10 – 45ACP
- 13 strzałów z czego wybieramy 10 najlepszych ocenianych
- czas 13 min.
- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4),
- każdy pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 45ACP,
- odległość 25 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
Rewolwer centralnego zapłonu — Rcz10
- 13 strzałów z czego wybieramy 10 najlepszych ocenianych
- czas 13 min.
- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4),
- każdy rewolwer centralnego zapłonu o kalibrze do 38spl,
- odległość 25 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
Karabin centralnego zapłonu — Kcz25
- 13 strzałów z czego wybieramy 10 najlepszych ocenianych
- czas 13 min.
- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4),
- każdy karabin centralnego zapłonu o kalibrze 38spl, .45 ACP, 7.62x25 TT, 9 mm,
- odległość 25 metrów, postawa stojąca.
Karabin pośredni — Kcz - pośredni
- 2 strzały próbne i 5 strzałów ocenianych
- czas 5 min.
- celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4),
- każdy karabin centralnego zapłonu na nabój pośredni (7,62x39, 5,45x39, 223 rem),
- przyrządy celownicze otwarte, światłowody oraz kolimatory bez powiększenia
Z uwagi na konstrukcję kulochwytu strzelanie z karabinu centralnego zapłonu na amunicję
pośrednią firm:
- kal. 7.62 x 39 - Barnaul, Geco, Prvi Partizan (PPU)
- kal. .223 Remington (cywilna) - Barnaul, Geco, GGG, Prvi Partizan (PPU), Sellier & Bellot
- kal. 5.45 x 39 - Barnaul
- odległość 25 metrów, postawa stojąca.
Pistolet dynamiczny 5 strzałów — Pdyn 5 - 9mm
- 5 strzałów ocenianych
- czas dowolny
- cel papierowy (tarcza IPSC)
- broń: pistolet centralnego zapłonu o kalibrze 9mm
Ocena: Punktacja na zasadach IPSC
Karabin dynamiczny 5 strzałów — Kdyn 5 - 9mm
- 5 strzałów ocenianych
- czas dowolny
- cel papierowy (tarcza IPSC)
- broń: karabin centralnego zapłonu o kalibrze 9mm (nabój pistoletowy)
Ocena: Punktacja na zasadach IPSC

Strzelba dynamiczna 5 strzałów TOR 1— Sd 5
- 5 strzałów ocenianych
- czas dowolny
- cel papierowy
- broń standard manual, amunicja śrutowa 7,1/2 lub 9 , kaliber 12, naważka 21g lub 24 g
- strzelby automatyczne startują po za konkursem
Ocena: trafiona tarcza 5 pkt. Wygrywa osoba, której współczynnik pkt/czas będzie największy.
Zawodnicy poruszają się po wcześniej ustalonym torze.
Strzelba dynamiczna 5 strzałów TOR 2 — Sd 5
- 5 strzałów ocenianych
- czas dowolny
- cel papierowy
- broń standard manual, amunicja śrutowa 7i1/2 lub 9 , kaliber 12, naważka 21g lub 24 g
- strzelby automatyczne startują po za konkursem
Ocena: trafiona tarcza 5 pkt. Wygrywa osoba, której współczynnik pkt/czas będzie największy.
Zawodnicy poruszają się po wcześniej ustalonym torze.
5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający aktualną
licencję PZSS. Pozostali tzn. członkowie klubu KS „Cover” bez licencji, strzelcy posiadający
nieaktualną licencję PZSS oraz posiadacze broni na pozwolenie, strzelają poza konkursem. Wszyscy
w kategorii open.
6. KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej konkurencji.
W przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym miejscu decyduje
ilość dziesiątek wewnętrznych. W sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu
decyduje większa liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji.
7. NAGRODY
We wszystkich konkurencjach za miejsca I - III dyplomy, dopuszczalne są również puchary
i nagrody rzeczowe. Wręczeniu pucharów nastąpi w przypadku, gdy będzie sklasyfikowanych min 6
zawodników.
8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są na bieżąco w dniu zawodów w godzinach sprzedaży metryczek
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy zgodnie z cennikiem
zawodów.
10. SPRAWY RÓŻNE
Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego. Dla osób nie posiadających
pozwolenia organizator może wypożyczyć broń, amunicję i inny sprzęt strzelecki – odpłatnie wg
cennika.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu
głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10
minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł.
W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Na wszystkich zawodach obecny będzie obserwator W-MZSS.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Strzelecki „Cover” z siedzibą w Warszawie
(ul. Okrąg 4 lok. 48, 00-423 Warszawa). Punkt kontaktowy z Administratorem to:
daneosobowe@kscover.pl, na który możesz pisać, jeżeli masz pytania lub chcesz się zwrócić do nas
ze swoimi wnioskami, prośbami lub żądaniami dotyczącymi Twoich danych osobowych.
Informujemy, że przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie i archiwizowanie danych skutkować będzie automatycznym skreśleniem z
komunikatów zawodów klubu oraz brakiem możliwości wystawienia zestawienia startów do
odnowienia licencji lub uzyskania pozwolenia.

STARTOWE W ZAWODACH KS „COVER”
Merliniego 4,
Broń i Amunicja
Własna

Broń i Amunicja
Klubowa

Psp - pistolet sportowy
10 strzałów

30 PLN

40 PLN

Ksp - karabin sportowy
10 strzałów

30 PLN

40 PLN

Pcz - pistolet centralnego zapłonu
10 strzałów

30 PLN

40 PLN

Pcz-dyn. - pistolet c.z. dynamiczny
kal.9mm 5 strzałów

30 PLN

40 PLN

Pcz 45 ACP - pistolet centralnego zapłonu kal.45ACP
10 strzałów

30 PLN

50 PLN

Rcz - rewolwer centralnego zapłonu
10 strzałów (kal.38spl)

30 PLN

50 PLN

Karabin Centralnego Zapłonu 25 m
10 strzałów (kal..38 Special, 9mm, 7.62x25, .45 ACP)

30 PLN

50 PLN

KARABIN POŚREDNI
5 strzałów (pośredni)

30 PLN

50 PLN

Kcz-dyn. – karabin c.z. dynamiczny
kal.9mm 5 strzałów

30 PLN

40 PLN

Sd 5 – tor1 - Strzelba dynamiczna 5 strzałów (kal.12)

30 PLN

50 PLN

Sd 5 – tor2 - Strzelba dynamiczna 5 strzałów (kal.12)

30 PLN

50 PLN

KONKURENCJA

