Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu
oraz
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu

Miting Patrol „POLSKA 2021”
Biedrusko, 23.10.2021
.10.2021 r.
REGULAMIN ZAWODÓW
Strzelanie tylko z broni i amunicji organizatora zawodów. Zespoły czteroosobowe.
osobowe.
Numer konkurencji: 1.
Pistolet P-83 lub podobny.
Odległość: 25 m. Amunicja: 13 nabojów, 3 próbne + 10 ocenianych. Czas ograniczony,
graniczony, strzelanie
s
ogniem
pojedynczym, postawa „stojąc”. Zawodnicy drużyny ustawieni jeden obok ddrugiego.
rugiego. Tarcza 23p.
Numer konkurencji: 2.
Pistolet maszynowy 9 mm „Glauberyt”.
Odległość: 25 m. Amunicja: 13 nabojów, 3 próbne + 10 ocenianych. Czas ograniczony,
graniczony, strzelanie
s
ogniem
pojedynczym, postawa „stojąc”. Zawodnicy drużyny ustawieni jeden obok drugiego. Tarcza ½ 23p.
23p
Numer konkurencji: 3.
Karabinek 5.56 mm „Beryl”
Odległość: 100 m. Postawa: leżąca z podpórką. Amunicja: 13 nabojów, 3 próbne + 10 ocenianych. Czas
ograniczony, strzelanie
trzelanie ogniem pojedynczym, postawa „„leżąc, z podpórką”. Zawodnicy drużyny ustawieni
jeden obok drugiego. Tarcza 23p.
Numer konkurencji: 4
Rzut granatem treningowym F-1.
Odległość ok. 15 m. Postawa „stojąc”
„stojąc”.. Do dyspozycji 4 granaty, jeden rzut próbne + trzy oceniane. Cel:
prostokąt wewnętrzny (ok.1 x 1 m) lub prostokąt zewnętrzny (ok. 3 x 3 m). Każdy zawodnik rzuca do
dowolnego celu. Zaa trafienie (bezpośrednie uderzenie wewnętrzaa danego prostokąta):
prostokąta wewnętrznego
5 pkt, zewnętrznego 3 pkt.
KLASYFIKACJA indywidualna i zespołowa. Indywidualna
Indywidualna: pojedyncze konkurencje 1 – 3 i zespołowa:
suma rezultatów indywidualnych w konkurencjach 1 – 4.
1. zespołowa ogólna (konkurencje 11-4): 1-3 miejsca puchary; 1-3
3 miejsca medale; 1-6 miejsca dyplomy.
W przypadku równej ilości punktów pierwszeństwo otrzymuje drużyna z lepszym wynikiem z karabinka.
2. indywidualna (konkurencje 1-3):
3): 1-3 miejsce puchary; 1-6
6 miejsca dyplomy.
3. drużynowa zespołów zagranicznych (konkurencje 11-4): 1-3
3 miejsca puchary; 1-3
1 miejsca medale;
1-6 miejsca dyplomy.
Ponadto:
1. Osiągnięte wyniki w konkurencjach 1 – 3 kwalifikują do ubiegania się o „Odznakę
Odznakę strzelecką WSAR”.
WSAR
2. Rozegrana zostanie konkurencja sprawnościowa, w której m.in. trzeba wykazać się umiejętnością
clnego rzucania nożem, dźwiganiem ciężarków i szybkim biegiem. W tej konkurencji uzyskać można
kwalifikację do „Odznaki
Odznaki sprawnościowej WSAR
WSAR”.
3. Przewiduje się strzelanie z karabinu maszynowego UKM
UKM-2000,, krótkimi seriami do celów
ukazujących się. Nie przewiduje się prowadzenia klasyfikacji,
cji, uczestnik może ubiegać się o certyfikat
poświadczający umiejętność strzelania z karabinu maszynowego UKM-2000.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu
oraz
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
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.
4. Zgłoszenia, zgodnie z załączonym wzorem, do 25.09.2021 r.
1) 22.10.2021 r. - Przyjazd uczestników, 16.00–22.00 Rejestracja zawodników (spoza Poznania);
2) 23.10.2021 r. - 06.15 – 07.15 śniadanie, 07.15 wyjazd na strzelnicę,07,45- 8,10 rejestracja
zawodników z Poznania i okolic, 08.10 uroczyste rozpoczęcie zawodów, 08.20 – 14.00 zawody
strzeleckie, 15.00 – zakończenie zawodów, rozdanie nagród,
18.00 uroczysta kolacja.
⃰
W godz. 15– 18 czas „własny”, w którym istnieje możliwość zorganizowania zwiedzania ekspozycji
pojazdów militarnych (czołgi, transportery opancerzone, itp.) w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu
(koszt ok. 10 zł/osobę). Ze względu na to, że Muzeum jest czynne w sobotę do godz. 15 należy
wcześniej uzgodnić jego zwiedzanie poza normalnym trybem, aby organizator zawodów mógł to
zorganizować (przedłużyć godziny otwarcia).
3) 24.10.2021 r. - 07.00 – 09.00 śniadanie, 08.00 –10.00 wyjazd uczestników do domu.
Kontakt tel. A.Grembowski Tel. 602218696
Zakwaterowanie: Val Di Sole Lusowo.

