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b) Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu - 20
- pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu, mający rocznikowo minimum 50lat. Zawodnik musi
bezspornie udokumentować rocznik produkcji danej jednostki broni,

- wyposażenie broni w mechaniczneprzyrządy celownicze tylko i wyłącznie fabryczne,
- stan broni oryginalny (fabrycznyJ, nie dopuszcza się jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji,
- brak strzałów próbnych,
- cele: pierwsza seria dziesięciostrzałowa - tarcza N23p, druga seria dziesięciostrzałowa - tarcza

TS-4, odległość 50 m,
- czas na konkurencję: 20 minut [w tym ładowanie amunicjiJ,
- postawa stojąca, chwyt broni dowolny fiedna lub dwie ręceJ,
- zawodnik w wyznaczonym czasie wykonuje strzelanie do obu tarcz,,
- na stanowisku znaiduje się niezaładowana broń oraz amunicja. Sędzia wydaje komendę:
,,Start''. Zawodnik ładuje broń cztery razy pięcioma nabojami i rozpoczyna strzelanie. Podczas
trwania konkurencji, czynnościzwiązane z jej wykonaniem, dokonuje sam zawodnik, bez
komendy sędziego. Po 20 minutach sędzia wydaje komendę,,Stop", sprawdza broń, a zawodnik
po sprawdzeniu chowa do futerału i zabiera ze stanowiska,

- w pozostałych nie określonych regulaminem zasadach, obowiązująprzepisy PZSS.

c) Pistolet woiskowy centralnego zapłonu - 20
- pistolet centralnego zapłonu z kolbą fpistolet maszynowy], mający rocznikowo minimum 50lat,
Zawodnik musi bezspornie udokumentować rocznik produkcji danejjednostki broni,

- wyposażenie broni w mechani czne przyrządy celownicze tylko i wyłącznie fabryczne,
- stan broni oryginalny ffabrycznyJ, nie dopu szcza się jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji,
- brak strzałów próbnych,
- cele: pierwsza seria dziesięciostrzałowa - tarcza N23p, druga seria dziesięciostrzałowa * tarcza

TS-4, odległość 50 m,
- czas na konkurencję: 20 minut [w tym ładowanie amunicji),
- postawa stojąca, strzelanie z,,wolnej ręki", chwyt broni dowolny,
- zabronione jest używanie pasów ijakichkolwiek podpóreĘ
- zabronione używanie kurtek i innych ubiorów strzeleckich,
- zawodnik w wpnaczonym czasie wykonule strzelanie do obu tarcz,
- na stanowisku znajduje się niezaładowana broń oraz amunicja. Sędzia wydaje komendę:
,,Start". Zawodnik ładuje broń cztery razy pięcioma nabojami i rozpoczyna strzelanie, Podczas
trwania konkurencji, czynności związane z jej wykonaniem, dokonuje sam zawodnik, bez
komendy sędziego. Po 20 minutach sędzia wydaje komendę,,Stop", sprawdza broń, a zawodnik po
jej sprawdzeniu chowa do futerału i zabiera ze stanowiska,

- w pozostaĘch nie okreŚlonych regulaminem zasadach, obowi ązująprzepisy PZSS.

5. Uczesfirictwo
Zawodnicy, kolekcjonerzy, pasjonaci broni historycznej iwojskowej, posiadający aktualną licencję
zawodniczą PZSS, po wniesieniu opłaty startowej.

6. Punktacia
- Klasyfikacja indywidualna w każdej konla.rrencji.
- Klasyfikacja trójboju.
- Klasyfikacja we wszystkich dwubojowych: Kcz+Pw, Kcz+Pę7, Pw+Pcz.

7, Nagrody
- Dyplomy i medale od I do III miejsca oraz Ętuły Mistrza, Wicemistrza i Il Wicemistrza

Wielkopolski; dyplorrry za miejsca IV - VI.
- Puchar Prezesa WZSS zazdabycie l miejsca w klasyfikacji trójboju; dyplomy za miejsca I - U.
- Puchary sponsorów w trzech konkurencjach dwubojowych: Kcz+Pw, Kcz+Pcz,Pw+Pcz; dyplomy
zamiejscaI-Vl.
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8. Zgłoszenia
- Zapisu na zawody można dokonać elektronicznie od dnia ],0 maja2a20 roku. Zgłoszenie to jest

akceptacją regulaminu i gwarancją udziału w zawodach w podanych przez zawodnika
konkurencjach, łącznie z rezerwacją konkretnej godziny i zmiany, Zgłoszenia należy dokonać za
pośrednictwem strony internetowej klubu: https://www.tarcza-szamotuly.pl/ lub bezpośrednio u
Kierownika Zawodów - mail: ks.tarcza,szamotuly@wp,pl
-Zgłosić można się także podczas zmagań w biurze zawodów na strzelnicy, jednak bez gwarancji
rezerwacji godziny i zmiany strzelań

9. Koszty ucze§tnictwa
- Startowe - 5a zł. od konkurencji
- Dla osób nie posiadających własnej broni i amunicji określonej regulaminem zawodów
organizator ją zapewnia; odpłatność - 50 zł od konkurencji

10. §prawy różne
- Organizator zawodów dokona kontroli broni pod kątem zgodności z oryginałem oraz

regulaminem zawodów
- Nie przewiduje się odwołania od decyzji niedopuszczenia broni do zawodów
- Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą regulaminem ilość

amunicji
- Opuszczenie stanowiska strzeleckiego z bronią jest możliwe po jej rozładowaniu,

sprawdzeniu przez sędziego a następnie umieszczenia w futerale lub kaburze,
- Na strzelniry broń musi być przenoszona w zamkniętych futerałach, kaburach,lub

skrzyniach transpo rtowych
- Przegląd lub naprawa broni odbywa się tylko w wznaczonej strefie bezpieczeństwa,

do której nie wolno wnosić amunicji
- Nie stosowanie się do powyższych zasad, poleceń sędziów, nie przestrzegania przepisów

bezpieczeństwa i regulaminów zawodów i strzelnicy, skutkuje dyskwalifikacją
- amunicja używana podczas zawodów, zgodna z przepisami zawartymi w Ustawie o Broni

i Amunicji, tylko i wyłącznie z pociskami typu FM|
- dopuszcza się ubiory zawodników ztzw.,,epoki"
- sprawy sporne rozstrzyga ostatecznie kolegium: Sędzia Główny Zawodów, Przewodniczący

Komisji Klasyfikacyjnej oraz Sędzia Kontroli Broni i Wyposażenia
- do zawodów nie dopuszcza się broni i amunicji czarnoprochowej
- oceny tarcz dokonuje sędzia obliczeniowy poza stanowiskiem strzeleckim
- wszystkie przestrzeliny we wszystkich konkurencjach oceniane będą kalibromierzem .3B
- mistrzostwa odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne
- zg}oszenia zawodników na strzelnicy w dniu zawodów do godziny 1200
- zakończenie zawodów i rozdanie wyróżnień ok. godz. 150o
- w trakcie zawodów odbędzie się pokaz broni kolekcjonerskiej

KLUB §TRZBL§CKI
,,Tś*(uA.,
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lrrrr;lilit kllEl,q;§ *
* 

"f;łł*trd3 Jtłir*r}a 1lł,łr,:1rlu*tlłlł_atlllt lguriuir r rt-guialłrirlrlll ł:łrttrłlłił+, ł
'r;t{h*rł*§i*nł #ięiłd htł5tiłxł*ń*f,lla rpłrdnt ir FrT*pl§!łni t!1,5F i rrgulanrlnfin fitrurlnlcl
ćen łN,ll pr*r* xłltą x * Łllarr_łni tęrlłil_1w ił płl łłl_} tkxn iu tŁłtpiatj i §ąi|r,gi*ffi ltłlłilitt
\}alh " lttiłig {.lrr**t ZsĘlrrlłi*t,prxtejnrujr- dłe*,łjt,!}§t§ttflTld,tl npr§}t*rh nił,łrjęt,*ł}l
w rtgularninit. I łłłl*łłcJ§r* rpł:ru4tlłil xi1 k*ruunikłt p**lpi;*R\ [t!-r.tl lrru*tłudnierąf*xśl
§rorui*ji }tł*.* liL$tl'jitrj " 59łlłi,tgłl l_iliłrł rrt:gtl /_x*rl*łrł .(}łirłrł* altlrx tr1 Z5§,

KLUB sTR€FŁEfrK}
*r*t€E*o,*,ffifu*glłsMtfut{
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L,, .. ,Fłl-gtrłanrilr j.ałł,łrtitrę. S{rlelt<kich K§ T.rrr_ł*t §łłlłlntulv

hłrłhin hrlełnłlqn rłpltrntl ł oJltrk.l
§lini §najprr

{ pl ł**"nrlri*-
Pupui.rrt,rxcj"ł *trzelrrtĘ-ó .irrtr§rał,j;ł sr*łl**isk;l strrrl*r§łieg*.
Strłlnrs;,łĘtrit urnitiqtrro*ti :ttrrrłeckich rn,vłunienir najltp*evch r*rł+dnilęów

{, }rg;r:łirnt*l,-
KłuŁl §trłelełŁi -f.rre.ta 

Searnłlrul1,
\!iejlł:e i {erltrin-

*trxelnlca K5 l*rrła &lulłłr+* k,'§łanrutuł rgnrinir z kalenłlaryrm WF§5,
Frłc ł*lttlł na**łtlóx E Ęlł. ll.*t}

K*nkłlr,rnr,,i.l -

- k*r*biłl huc.łnegu rapłrnu r optlką.iłumeĘ'
['*r:lrr;a* :trrxlani* bruri rn*i* bvi płxl.parla na d*o}nu3u *tr*eleąkin: lutł in:lyrn
prl-rdrniori* ttlkn *, jełlnym gunkrit i rylkn na odrinkt: mięrlrl, jqłłkirrlr
:pustrrł,Trn a ,xyiot*m lrrfy" ]tiedopnsrrnłnc je*t p*dpieranie hrtni rltl p*dłłił
u-r,*in*j je} rrę*ri,
- płJ5tawir łr*ąe udltgtaść t§$m
- r-*łkłrr*itł ilrłic strł,*rłów 1* urrrli*rr1llr + 1 prublłl*rh
- ł:x,l§ tnłłnił konkrłrene ii i{t min
- tdr{,łe łi}x}łxrnnr kompłet § larr; r l§ pieririrniłnri. pier*ri*ń *1*'" u sreąinirę
1{l mrfl * vt,F!t,ńęfrurłfr ., l** n ir,rdnirł firnrx 5 !łrrr +r*nianl,rh * ł firłbna

Fr;łetrieg k**k*rcneji
= aax*rlnik tłr,Łtłć tlqr § *gt. [arcł* tll:ęniartyclt + l prutllrti
dn każdej ti}r{ly *cerrianej ! *trz_łłt dfi tńffIt 1rrńhnej i strł*lłń*,
tt, }r*irl*j t.łrd.l't' r"lrtni;rnrj .łinnT znaid*rł.ar się 3 przr-rlrrelinr na*lrniertlx,a
prrrsrrttlina sk*tkcłx,;rc hęrlłir §frfira ptlnkrrl łr najrłł,isrłj r*,*rrn*ci

- nJ tta$wwi$k* *tyr,el*{kim d*pusr"craina iltł:ić łrnunieji 15 szl
Prrsglątl i lrnrprat"* łrrtllri

Tvlkł \t' lr'yż&ilrt*nej *tr*fir herpirrreńąrwa łln krńrrj nir r+,*lnn wn*tie
arłlułlicii.

{ }deft; tJrf,t
Fr xte h u rnis}* łb lirz rnir,ł,ł p$ [r1 gcł n n**i s k iertr tt rlełec k i nr

}rlaął-filłac}a i*lriy*idułllltx llagrałl1,, puclrar\,.t|vplumł- tld I rłł §łI rrriti*ra,
ćgł**ł*nia ufźf,rtnifflło w dniu r§ror,*dc* *.*e§rrt*riacie , r:pl"ll"r Erarł*vł,,ł ,lflr,ł

rgłuseutia urłettrtił-tłł* du godł. trl.}0
lrartuiąrv łarł,niloie1, rntltr]4 pnliadac *kltt*lllą lirerrcjn F7S§ na bi**ąct rtk

Prłtpi:iv l**rńeuwr
lawady },fitólłE pr}-tFln}*+rłlz*gle r łgoalnir ł rtgulamirrrtn łgr+,*dńtt
ł rathowaniern aa*arl h*rpi*cłrn:łtxa :rgoclnir ł ;tr nepixami tJP,§5
i rtgrrlłrrrinern struelr*iłl,. {iłrłsd}, prcr*łdrą sętlEiox,ie p* urt*kaniu ;lkceptłrji
K*lęium *qł,lłińrł WZ§§ . §ędei* fiłowrtu Z§wtldórt, 1rodtirnuie decyt}*
t!*fatfśanf }r- sp|"ilt+e{h n*tl ujqtvrh ytg*l;lruin*rn, L 3;o-*ilóx lpnrr4dra rię
kr:lłrłrlłrikat p*dpisally pr"*}_ Frl".e*,utiltił;]r4te§u §*nlisji F{lłsvfik*uvirrej ,
!tdr.ięo Giu*rręo lłrłorlłir* . {}bęerrłalilra \ł /SS.

KLŁIB sTfłźpr,negt
Ęf**cl*r,##Ęą*Ę*arłfu **
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Rłgu ln rniłł talr *d*irt ".tt rł* l**kic h lą3'Ta rcra §łtl mtll * lr
\l rgt*iłń łltł rełlhrłu Trą,lli-35

{ 'ryl r;łlł tldtilc
|}ttllrlla rr łłłja ,it rxeltłt* ł1 §ptlrlfilł f§łł
1prur* dłłnle Nktuxlnłlj fłłrn,ł"l ltartu.jąl:r c:ll /irn ilłlnihu*r
|ł,.ąl R ll rc f ni§ il rfi i{'; rt!ł l l ** i *t rztł ee k i e h

t lrganir;łfrrr
tł, luh \rł-ł*}eekl J'łrel* §łxłlłtub
tlł-§{}łl §łxn:tlłułr ligw*tańcrlrł 11 lkp. l "ł

\liejtte t Tcł'nłirl : [}ghrritłl":ł l.łilllr Łl{itx"lrnil-". ćgudllir ; lniłłt,rrdar,rrm l\ l,§§
KttłkurłRcin T'tŁAP 3i p**łxttk l*rł_trdljł,, głldr- {.ll{t
HH{}\ : 1lllłł ht*:rrit,r*atta łłtrtłkirgr 13,pu br+:r ł lufłrnigłn,Jkimi ,ł*k**
F}fil.!tłtsnłłr§e?&ir |łlrt,j4rkienr hr*ni Ę-ru Fur.§p §ftir,B !' klłłrt; kxlihr:r tłit,

1ll-łtlkrłteł* l].llrtń * kłlihrł* mnitj*rrm ni' lJ fn{}l,€l hl,c uźtrlłlna
.tl{t'\l{'"}.1 : f.pnilnił r przclrirłłłlli l§§F' rlługr,;it1 l+,r-rtrrłlunr"gl nahtija nił nrłrit
;rrł*&,r;it,rr-łri Ttlmm l 

'§it§ił 
łndunku §rutu ni* nrtlżr hrł rłłękrrt rx rrii !J-$g

Rrlllki llrllvgtłr*d.tlr.rił.lłtl r,rrrlŁlilt łgr.ltlnił r pm.cpirlrłni t§ii$ ąll* ktł*kurłrtlćii '|"lt.ąl)

- ruutfk pr*ł+iełłurtłch *35

- {,ćąh ;łł_l tł gnłłlt: §T Ą lłT" ę r dłłnl rrr pffłł §t*a"itg* l,;łł,tldnik rn uri r+ tza-.ił l Łl itrkund
Prrr jĘĆ f}{iilri!1 !: §lr?łl*ckĄ" lNł§*{łrr xr hrllr_i i d;łi, łt g*ał ilł tł l rrtrrrłriłt reulkx
- tlłł kx;rrlegt rzutkił moinu *ddnr" łlrr * ;1""oO.
}lt",ł:{.,ltłi*l{,tlił: łrrrrrti; '[ 3;łłłłtą llrlrri *łtulrrfilw.ą 1r,,1*1} prurn$$ić nił łirlxriłl* *rłą r
{tfrł;rft}fii f.*Rt}il*rfi itłtlxlłrrąi hr*ń p*łautllłttuf.l*.l|!4 i łłt**rft-ltt fif;!€lfrl ł lu§słlii lllt
glrr3 łl}ril rł d+_ll ,

l c;lcstnir:tłł łr

trł rax*d:lth hiorą ndłi*ł /.*t+rldillcr plrlixr**jącr irkłualnu litcnłjc P7,}5, nx hi*ł4er
rlrk_
t:tze rtrticr ltnłei:rj;ł ł łnlultieji l hrtlni r*,t*xnc,3 .istnie"!c młii!itr rlśe
uł.li*tttpn łrnit hrłlni i amu*iljó-
l"a*ilńnict nit płlri*rl*jełt pkłrlnlpłj łirtn$i rn*gą slrłtłnr słktłlrtlitrłłtt..
btr uiq*ia ł+ kłłmłrnikacir* klar*{ik*łrlnlnt .

$rl*t3 likat:jlr i rrłgr,rldt
l+ilaxł'fifuarj* inclr,l*,iflrrłln* łxl l łlłr l!l nlit}łłxl Ftt{,-hrł}'§ luh n*grl:łJt r§ł:ś];ł{r$f
drptirmr rlri i drl Ill mir.jrłea

igl,_r*l*llia
11 łlniu łir${}da}$ Tl trlkfćtitrtgei*.esrr*rll,łlt {lpl§{§ itarrłr§n łl}łl
lgłllt.r*llia lirr lix|* siłłrlł*łei łlfi gi}d;. l|.3i}

l"rł"*pir* kr:ińr;:łlrr *

Iaxl-iąlt ,_{}§lirnę prrt$r§Ę-$dfi*llt §, ltr}.łrciil t_} prztpi§}, !§tF ,I}I§5 ririt;
rrgrlanliłtlj ;r.,Bl+łrilłi* . }\rł1 tlLith utlvrłpiLliłł .q1l}r$*.iąłuj{ lię d{} yru*rirłtgcnin
;łrł*;liłdrł. i}rilf. re*itll herpitłetn§ra!Ę f}a r€nrtlnir-l .

1;lr:.lwłclr łtir rrjęirrh rreułl*rrrintm xędłiu gli*.*r li*u.łlrJ*+r p*tl*jn:uił detlljt
ł.lrttiilflćnr.7,*t+lull'prrt*ł'*rlr* l-ędziri*ił: x,itłuarłr,ni |}fft"{ {}r-grni*atllr;* pł ttł:r.tinit_itltj
al"rtptłt-ji pretr_ Krłl*g*urn hgdri*tr §'ZSt .

/ rs}łrrttłią \ł)ll*"rą{las liq hułnunikal 1rłdpli:a§! ilrntt l}r*rlł,trćnirr§cfx{t }r*misii
}llx:r likłer inłj r.17;13 .ięilri*głl tJliitt nt§łr Zarttłd*r.. f}htcr-rłprnrx \l /"§.\

§tUB §T§{H8[.E*ĘJ
-Y*t6l1łlStl*Sfur. furyłxn **i lt
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