edycja II / zawody 1/5
Organizator:

Stowarzyszenie Dywizjon
Os. Jana III Sobieskiego 14/41
60-688 Poznań
www.dywizjon.org

Termin i miejsce:
17.03.2018r. godzina 10:00
Strzelnica Myśliwska Podstolice k/Wrześni

Cel zawodów:
Podnoszenie umiejętności strzeleckich,
Popularyzacja sportów strzeleckich,
Integracja środowisk strzeleckich.

Warunki uczestnictwa:
Aktualna licencja zawodnicza PZSS we właściwym zakresie.

Zasady Bezpieczeństwa
Zawody rozgrywane są w oparciu o regulamin Ligii Sportera.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
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Konkurencje:
Przewiduje się przeprowadzenie 3 konkurencji:
1. 3 GUN centralnego zapłonu
Ilość torów: 2
Minimalna łączna liczba strzałów: 79
Pistolet: 32 szt.
Karabin: 25 szt.
Strzelba: 22 szt. (śrut)
Konkurencja rozgrywana w dwóch klasach sprzętowych:
*KLASYCZNA: broń fabryczna centralnego zapłonu; pistolet, karabin, strzelba gładko-lufowa typu
pump action, mechaniczne przyrządy celownicze. broń
*OTWARTA: broń centralnego zapłonu, modyfikowana z dowolnymi przyrządami celowniczymi;
pistolet, karabin, strzelba gładko-lufowa w tym automatyczna.
*) Klasyfikacja broni zgodna z regulaminem LigiiSportera, Roz. 4, podpunkt 4.1 i 4.4
2. Multi-tool
Wymagania: Broń bocznego zapłonu .22LR




Pistolet BZ z magazynkiem na 10 sztuk amunicji, lub dwoma magazynkami
Karabin samopowtarzalny z magazynkiem na 5 sztuk amunicji
Karabin czterotaktowy z magazynkiem na 5 sztuk amunicji

25 sztuk amunicji, do ostrzelania tarcz microLS.
Dla zawodników posiadających własną amunicję .22lr istnieje możliwość bezpłatnego
udostępnienia brakującego egzemplarza broni.
3. Dywizjon Drill

Wymagania: Pistolet Centralnego Zapłonu,
Zawodnik staje w dowolnym miejscu przed linią błędu. Zawodnik w czasie wykonywania zadania
nie może się przemieszczać.
Stan broni: standardowy stan broni w UDB
Magazynki: 2 magazynki, każdy magazynek załadowany po 10 szt. amunicji.
Pozycja startowa: ręce za głową, wszystkie palce dotykają głowy w tylnej części. Po sygnale
startowym: pobrać broń z UDB, przeładować i ostrzelać tarcze. Oddać po 3 strzały do każdej
tarczy (w dowolnej kolejności tarcz i pól punktowanych). Po jednym strzale w górne pole alpha
(A1) każdej tarczy, po dwa strzały w centralne pole alpha (A2) każdej tarczy. Wymiana
magazynka. Oddać ponownie po 3 strzały do każdej tarczy (zgodnie z powyższymi zasadami).Po
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zakończeniu przebiegu na każdej tarczy powinny znajdować się po dwie przestrzeliny w polu A1
oraz po cztery w polu A2.
Punktacja:
Czas przebiegu liczony od sygnału timera do ostatniego oddanego przez Zawodnika strzału,
z dokładnością do setnych części sekundy w przeliczeniu 1 sek. = 1 pkt.
Każda brakująca przestrzelina w polach A1 lub A2 – 5 pkt. za każdą (w przypadku prawidłowego
ostrzelania tarcz – 0 pkt.)
Procedura – 5 pkt.
Wynik Zawodnika to suma punktów.
Klasyfikacja wg zdobytych punktów – wg zasady mniej punktów = lepszy wynik.

Broń i amunicja
Organizator zawodów jest w posiadaniu broni w kalibrach:
PBZ - .22lr
KBZ - .22lr
PCZ - 9x19mm Para
KCZ - .223Rem
Strzelba – 12ga
Dywizjon Drill – 9x19 Para
Organizator zapewniania broń po wcześniejszym uzgodnieniu i opłaceniu kosztów amunicji.

Klasyfikacja
Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w każdej z konkurencji. Przewidziane dyplomy dla
zwycięzców.

Koszty uczestnictwa w zawodach:
Płatność przelewem
3 GUN CZ
70 zł
3 GUN CZ
80 zł
Członkowie Dywizjonu
Goście
3 GUN start w drugiej
klasie sprzętowej

Multi-Tool
Dywizjon Drill
35 zł
35 zł
W dniu zawodów
Multi-Tool
Dywizjon Drill
40 zł
40 zł
Pakiet wszystkie konkurencje - przelew
100 zł
110 zł
60 zł

Pakiet wszystkie konkurencje – w dniu zawodów
Członkowie Dywizjonu
130 zł
Goście
140 zł
3 GUN start w drugiej
80 zł
klasie sprzętowej
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Dodatkowa opłata w przypadku korzystania z amunicji i broni organizatora:
 3GUN CZ:
Pistolet – 1 magazynek (10 sztuk amunicji) - 15zł
Karabin – 1 magazynek ( 10 sztuk amunicji) - 30 zł
Strzelba – 1 pakiet ( 5 sztuk amunicji) - 10 zł
Organizator umożliwia zwrot pełnego pakietu/magazynka amunicji w przypadku jego nie wykorzystania




Multi-Tool – pakiet amunicji ( 25 sztuk) – 25 zł
Dywizjon Drill – 30zł

W tytule przelewu proszę o wpisanie: [Nazwisko, Imię] zawody WLS
Raiffeisen Bank Polska S.A., Nr konta:

34 1750 0012 0000 0000 3785 4905

Rejestracji proszę dokonywać korzystając z formularza :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbiZAV3Du8_OP9cRUh632i0wZqJU1wzubKGT_8vXY9yB
s-cA/viewform

Harmonogram zawodów:
9:30 – rejestracja zawodników
10:00 – otwarcie zawodów
10:00 – 15:30 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
15:45 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych.
Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w
poszczególnych konkurencjach w związku z ograniczoną ilością miejsc startowych.

Wymagania
Wszyscy zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą posiadać i w trakcie trwania zawodów stosować
na terenie strzelnicy własne ochronniki słuchu oraz okulary. W przypadku konkurencji dynamicznych
z metalowymi celami reaktywnymi brak ochrony wzroku powoduje automatyczne wykluczenie
zawodnika.

Dojazd
Jadąc od Poznania drogą 92, trzeba skręcić w lewo w las na pierwszych światłach za niebieską halą ze
szklarniami holenderskimi. Można również dojechać na stację kolejową Podstolice pociągiem z
Poznania i dojść pieszo (ok. 1,5 km na północ). Mapka: https://goo.gl/maps/7MLZ7SmXUgo
Współrzędne GPS (WGS84,hddd.ddddd˚): N52.349523, E17.485557

Strona [4]

