REGULAMIN

Mistrzostwa Policji w Strzelaniu

Katowice, 3 czerwca 2017 r.

I. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest:

1. Popularyzacja strzelectwa policyjnego.

2. Doskonalenie umiejętności strzeleckich.

3. Wymiana doświadczeń z zakresu strzelectwa policyjnego.

II. ORGANIZATOR

1. Patronat honorowy objął Komendant Główny Policji.

2. Organizatorem mistrzostw jest Szkoła Policji w Katowicach – Zakład Wyszkolenia
Specjalnego zwany dalej Organizatorem.

3. Współorganizatorem zawodów jest Zarząd Szkolny NSZZP Szkoły Policji

w Katowicach.

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
1. Mistrzostwa odbędą się w dniu 3 czerwca 2017 r. (sobota).

2. Otwarcie zawodów i odprawa techniczna odbędzie się o godz. 9.00.

3. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone na policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły
Policji w Katowicach ul. Generała Jankego 276.

IV. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikami zawodów strzeleckich mogą być żołnierze i funkcjonariusze służb
mundurowych.

2. Do udziału w zawodach uprawnione są drużyny, zgłoszone w regulaminowym czasie.

3. Drużyna składa się z 4 (czterech) zawodników.

4. Dopuszcza się możliwość startu w zawodach niepełnej drużyny (np. 1, 2 lub
3 zawodników z danej jednostki), przy czym ich wyniki uwzględniane będą tylko
w klasyfikacji indywidualnej.

5. Wszyscy zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnik

zawodów

we

własnym

zakresie

od następstw nieszczęśliwych wypadków.

może

dokonać

ubezpieczenia

7. Uczestnik wyraża zgodę, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku
do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawodów.

8. Organizator pobiera opłatę startową w wysokości 10 zł od zawodnika, płatne w dniu
zawodów.

V. KONKURENCJE
1. Strzelanie nr 1:
− cel

– 2 tarcze TS – 2,

− postawa

– stojąca z wolnej ręki lub oburącz,

− odległość

− oceniane
− próbne

2. Strzelanie nr 2:
− cel

− odległość
− postawa
− dobieg

− oceniane
− czas

– 25 metrów,

– 10 strzałów w czasie 3 min.

– 10 strzałów w czasie 1 min.

(magazynki ładowane po 5 sztuk amunicji),
– 3 strzały w czasie 1 min.
– tarcza TS – 2 i TS – 3,
– 25 metrów do TS – 2

– 50 metrów do TS – 3,

– stojąca z wolnej ręki lub oburącz,
– 100 metrów,

– 6 strzałów do tarczy Ts-2

– 6 strzałów do tarczy Ts-3

– 100 sekund na dobieg i strzelanie,

Magazynki ładowane 2 razy po 6 sztuk amunicji. Pierwsze strzały oddawane są do

tarczy Ts–2. Konkurencja bez strzałów próbnych.
VI. KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja indywidualna – przewidziana jest łącznie dla kobiet i mężczyzn. Suma

punktów uzyskanych w strzelaniu nr 1 i nr 2 decyduje o końcowej klasyfikacji. Przy
równym wyniku dwóch lub więcej startujących, wyżej klasyfikowany będzie
zawodnik, który uzyskał lepszy wynik w strzelaniu nr 2, a przy dalszej równości

punktów ten, który strzelił więcej 10, 9, 8 itd.

2. Klasyfikacja drużynowa – suma punktów uzyskanych przez czterech zawodników
decyduje o końcowej klasyfikacji drużynowej. Przy równej ilości uzyskanych

punktów wyżej klasyfikowana będzie drużyna, która uzyskała większą sumę
punktów w strzelaniu nr 2, a przy dalszej równości punktów ta, która strzeliła więcej
10, 9, 8 itd.

VII. BROŃ I AMUNICJA
1. Do zawodów dopuszcza się pistolety 9mm będące na uzbrojeniu Policji i innych służb
zaproszonych do udziału w zawodach (organizator nie zapewnia broni
i amunicji).

2. Minimalny opór języka spustowego 1 kg.

3. Nie dopuszcza się broni wyposażonej w osłabiacze podrzutu i inne podobnie
działające urządzenia.

VIII. NAGRODY
1. Klasyfikacja indywidualna:

− od I do III miejsca puchary i dyplomy.

2. Klasyfikacja drużynowa:

− od I do III miejsca puchary i dyplomy,
− od IV do VI miejsca dyplomy.

IX. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia pisemne drużyny do udziału w zawodach (załącznik nr 1) należy przesłać

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2017 r. na adres: Szkoła Policji
w Katowicach, ul. Generała Jankego 276, 40-684 Katowice, fax: 032 60-69-279,
032 60-69-389 lub 85-16-279, 85-16-389.

2. Szczegółowych informacji na temat zawodów udziela: nadkom. Krzysztof Fojcik
(tel. 32 6069399 lub 8516 399) lub st. asp. Adam Hetman (32 6069394 lub

8516 394).

X. PROGRAM MISTRZOSTW
3 czerwca 2017 r.

godz. 08:00-09:00

–

przyjazd i zgłoszenie uczestników oraz drużyn, uiszczenie

godz. 9.00

– uroczyste otwarcie zawodów,

opłaty startowej w biurze zawodów,

godz. 9.30 – 13:30 – rozpoczęcie konkurencji (strzelanie nr 1 oś A1 oraz strzelanie
nr 2 oś A3),

godz. 11:00 – 13:00 – integracja uczestników przy wspólnej grochowce,
godz. 13:30 – 14:00 – weryfikacja i podsumowanie wyników,
ok. godz. 14:00

– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (teren strzelnicy).

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu.
2. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

3. Podczas mistrzostw obowiązują zasady i warunki bezpieczeństwa zawarte
w Regulaminie policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach
(Regulamin umieszczony został do zapoznania na stronie internetowej Szkoły Policji
w Katowicach – www.katowice.szkolapolicji.gov.pl).

4. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje Organizator.

