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SKRÓT REGULAMINU ZAWODÓW  
 

Można korzystać z przyrządów optycznych, lecz organizator ich nie zapewnia. 

.Numer konkurencji: 1.  
Pistolet maszynowy Glauberyt, 9 mm. Odległość: 25m. Postawa: stojąca. Czas: 
ograniczony.  Amunicja: 13 naboi – 3 strzały próbne i 10 ocenianych. Strzelanie ogniem 
pojedynczym. Typ tarczy:1/2- 23p. Punktacja max: indywidualnie = 100 pkt, drużynowo     
= 300 pkt. 

                                   
Numer konkurencji: 2.  
Karabinek wojskowy kbk AK, 7,62 mm. Odległość: 50m. Postawa: stojąca. Czas: 
ograniczony.  Amunicja: 10 naboi – 2 strzały próbne i 8 ocenianych. Strzelanie ogniem 
pojedynczym. Typ tarczy: TS 4. Punktacja max: indywidualnie =  80 pkt, drużynowo    
= 240 pkt. 

Numer konkurencji: 3.                
Pistolet MAG – strzelanie „combat”.   Odległość: 10 – 25m. Postawa: stojąca. Czas: 
ograniczony.  Amunicja: 10 naboi – minimum 1 do popera  (najpierw strącenie popera a 
następnie strzały do tarczy) i maximum 9 ocenianych do tarczy. Strzelanie ogniem 
pojedynczym.  Typ tarczy: sportowa TS 4. Punktacja max: indywidualnie =  poper 10 
pkt + tarcza 90 pkt (razem 100 pkt), drużynowo = 300 pkt. 

Numer konkurencji: 4.                   
Rzut granatem treningowym F-1. Dwa rzuty próbne + pięć ocenianych. Pierścień 
wewnętrzny1x1m, pierścień zewnętrzny 3x3m, na odległość ok.15-18m. Punktacja: 
bezpośrednie trafienie w pierścień wewnętrzny = 5 pkt, w pierścień zewnętrzny = 3 pkt, 
poza pierścień zewnętrzny = 0 pkt. Punktacja max: indywidualnie = 25 pkt, drużynowo 
= 75 pkt. Uwaga: kobiety 12 
 

Numer konkurencji: 6.  
Konkurencje strzeleckie dla młodzieży szkolnej, wg. odrębnego regulaminu. 
 

Zgłoszenia do 28.10.2015r 

Postanowienia końcowe 

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 
2. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niektórych postanowień 
regulaminu przed rozpoczęciem zawodów. 
 

Klasyfikacja. 
1)zespołowa: suma konkurencji 1-4:  
1-3 miejsca puchary, 1-3 miejsca medale, 1-6 miejsca dyplomy. 
W przypadku równej ilości punktów wyższą pozycję zdobywa drużyna, która 
osiągnęła lepszy wynik z konkurencji pistolet a następnie pistolet maszynowy  
2) indywidualna ogólna: pojedyńcze konkurencje 1-3:  
1-3  miejsce puchar, 1-3 miejsca medale, 1-6 miejsca dyplomy. 
3) indywidualna kobiet: suma konkurencji 1-3:  
1-3  miejsce puchar, 1-3 miejsca medale, 1-6 miejsca dyplomy. 
4) drużynowa gości zagranicznych :suma konkurencji 1-4:  
1-3  miejsce puchar, 1-3 miejsca medale, 1-6 miejsca dyplomy 
 

 
 
PLAN PRZEBIEGU ZAWODÓW  
1) 06.11.2015r. 
Przyjazd uczestników. 
18.00 –  20.00 rejestracja zawodników (spoza Poznania) -  
2) 07.11.2015r. 
07.30 –  08.15 śniadanie  
08.30 –  11.00 wyjazd na Starówkę (dla uczestników spoza Poznania) 
11.00 –  11.10 uroczyste rozpoczęcie zawodów. 
11.10 –  11.30 rejestracja zawodników 
11.30 –  18.00 zawody strzeleckie. 
12.00 –  13.00 posiłek żołnierski (strzelnica).  
18.00 –  18.30 zakonczenie zawodów i rozdanie nagród 
19.30 –  23.00 kolacja, spotkanie integracyjne  
3) 08.11.2015r. 
08.00 –  09.00 śniadanie   
09.00 –  11.00 wyjazd do domu 


