REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKIEGO WIELOBOJU STRZELECKIEGO
POŚWIĘCONEGO PAMIĘCI
GEN.BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO
15 WRZESIEO 2018 R
I ORGANIZATORZY:
ZWIĄZEK POLSKICH SPADOCHRONIARZY ODDZIAŁ II W KRAKOWIE

II PATRONAT:
• Ministerstwo Obrony Narodowej,
• Pani Krystyna KWIATKOWSKA żona gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO.

III CEL:
• Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży szkolnej oraz zrzeszonej w organizacjach
pozarządowych poprzez uczczenie pamięci Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych RP
gen. Bronisława Kwiatkowskiego poległego w katastrofie lotniczej pod Smoleoskiem.
• Nabywanie umiejętności pro-obronnych poprzez popularyzowanie sportu strzeleckiego wśród
młodzieży szkolnej „klas wojskowych” oraz młodzieży zrzeszonej w organizacjach
pozarządowych.
• Promowanie w społeczeostwie polskim wizerunku Sił Zbrojnych RP jako sprawnej
i nowoczesnej instytucji paostwa.
• Propagowanie wśród młodzieży służby wojskowej jako interesującego i atrakcyjnego zawodu.

IV TERMIN:
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WRZESIEO 2018 ROKU

V MIEJSCE: Strzelnica – Kraków ul. Fabryczna 17
oraz teren Klubu Wojsk Specjalnych – Kraków ul. Praska 70

VI UCZESTNICY: Zespoły 3-osobowe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reprezentacje szkół – klas wojskowych małopolski,
Reprezentacje szkół noszących im. gen Bronisława Kwiatkowskiego
Reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych noszących im gen. Bronisława Kwiatkowskiego,
Reprezentacje JW 6 Brygady Powietrznodesantowej,
Reprezentacje Centrum Szkolenia Sił Połączonych Bydgoszcz,
Dowództwa Operacyjnego SZ Warszawa,
Reprezentacje Garnizonu Kraków,
Reprezentacje kół ZPS.

VII KONKURENCJE WIELOBOJU:
MŁODZIEŻ SZKOLNA :

Karabinek sportowy broo kulowa małokalibrowa bocznego zapłonu przyrządy
celownicze – luneta optyczna
Warunki strzelania:
• odległośd 25 m;
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• tarcza TS 2;
• zawodnik oddaje 3 strzały próbne, 10 ocenianych;
• czas na wykonanie strzelania 6 minut.

Pistolet sportowy samopowtarzalny na amunicję bocznego zapłonu 22 LR
Warunki strzelania:
• odległośd 25 m;
• tarcza TS 2;
• zawodnik oddaje 3 strzały próbne +10 strzałów w zawodach, ocenianych jest 10
najlepszych strzałów;
• czas na wykonanie strzelania 4 minuty.

Karabinek S&W M&P 15 – 22, broo kulowa małokalibrowa bocznego zapłonu
Warunki strzelania:
• odległośd 25 m;
• tarcza TS 2;
• zawodnik oddaje 3 strzały próbne +10 strzałów w zawodach, ocenianych jest 10
najlepszych strzałów;
• czas na wykonanie strzelania 4 minuty.

REPREZENTACJE JW. I KÓŁ ZPS:
Pistolet centralnego zapłonu Glock 17
Warunki strzelania:
• odległości 25m;
• tarcza TS 2;
• zawodnik oddaje 3 strzały próbne + 5 strzałów w zawodach, ocenianych jest 5 najlepszych
strzałów;
• czas wykonania strzelania 4 minuty.

Pistolet maszynowy wz. pm 84P Glauberyt,
Warunki strzelania:
• odległości 25 m;
• tarcza TS 2;
• strzelanie ogieo pojedynczy;
zawodnik oddaje 3 strzały próbne + 5 strzałów w zawodach, ocenianych jest 5 najlepszych
strzałów;
• czas wykonana strzelania 5 minut.

ZAPROSZENI GOŚCIE;
Strzelanie indywidualne dla zaproszonych gości honorowych z pistoletów centralnego
zapłonu Glock 17 przygotowanych przez organizatora
Warunki strzelania:
• odległośd strzelania 25 m;
• tarcza sportowa TS 2;
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• czas strzelania – nieograniczony;
• liczba nabojów – 8 szt.;
• strzelanie realizowane jest w następujący sposób:
- 3 strzały próbne;
- 5 strzałów w zawodach, ocenianych jest 5 najlepszych strzałów.

POJEDYNEK STRZELECKI - uczestniczy pięciu zawodników z najlepszymi wynikami,
- Grand Prix wieloboju o „Statuetkę ZPS”.
Pistolet centralnego zapłonu Glock 17
Warunki strzelania;
• odległośd 25m;
• cel tarcza TS 2;
• zawodnik oddaje 3 strzały próbne + 10 strzałów w zawodach w czasie 5 minut.

Młodzież szkolna – pojedynek strzelecki na warunkach jak wyżej z pistoletu bocznego
zapłonu 22 LR
VIII WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej załączonej do
Regulaminu.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną zps.biuro.krakow@gmail.com z dopiskiem
„ III Ogólnopolski Wielobój Strzelecki poświęcony pamięci gen. Bronisława Kwiatkowskiego”,
do dnia 10.09.2018 r. a szkoły do 12.09.2018.
Ewentualnie odpowiednio wcześniej drogą pocztową: Związek Polskich Spadochroniarzy
Oddział II Kraków 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 1.
Telefon kontaktowy 730 730 283
• Broo i amunicję do strzelania w całości wieloboju zabezpiecza organizator.
• Stanowisko strzeleckie i kolejnośd strzelania ustalona zostanie w wyniku losowania.
• Na stanowisko strzeleckie drużyna przychodzi z wypełnioną czytelnie kartą strzelania drużyny.
• Do punktacji wieloboju zalicza się wynik wspólny 3 zawodników.
• W przypadku gdy rywalizujące drużyny osiągną taką samą ilośd punktów o kolejności
w tabeli tych drużyn decyduje ilośd uzyskanych centralnie 10,9 …..itd.
• W pojedynku strzeleckim i zawodach gości honorowych prowadzona jest klasyfikacja
indywidualna. W przypadku równej ilości punktów decyduje ilośd 10,9 …. itd.

IX KLASYFIKACJA:
Współzawodnictwo będzie klasyfikowane drużynowo w kategoriach:
• drużyn szkół zgłoszonych do zawodów;
• drużyn jednostek wojskowych i instytucji MON;
• drużyn kół ZPS;
• pojedynku strzeleckiego o Grand Prix wieloboju wg zapisu regulaminu p. VII/4.
Zasady oceniania i punktacji:
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W ramach poszczególnych konkurencji drużyny klasyfikowane są:
• w zależności od uzyskanych wyników;
• punktacje uzyskiwane przez reprezentantów w trakcie rozgrywania poszczególnych
konkurencji są sumowane i stanowią wynik całej drużyny;
• suma uzyskanych punktów w konkurencjach wieloboju daje wynik koocowy i miejsce
w klasyfikacji generalnej każdej kategorii;
• w przypadku równej ilości punktów, równej ilości 10,9….. o miejscu w klasyfikacji generalnej
decyduje dogrywka – po jednym zawodniku – złoty strzał.

X NAGRODY :
Nagrody (puchary, dyplomy, medale) fundowane będą za zajęcie I, II, III
w kategoriach:
I Kategoria drużyn szkolnych - młodzież - wielobój /drużynowo/,
II Kategoria jednostek wojskowych i instytucji MON - wielobój /drużynowo/,
III Kategoria żołnierzy rezerwy z kół ZPS - wielobój /drużynowo/

miejsca

W pojedynku strzeleckim nagroda Grand Prix – „Statuetka ZPS” dla zwycięzcy pojedynku,
pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
Pozostałe drużyny sklasyfikowane od IV miejsca w dół otrzymają medale uczestnictwa.
Kategoria gości honorowych - zawody strzeleckie (indywidualnie), /puchar, dyplom i medal
za zajęcie I miejsca, pozostali dyplomy i medale/.

XI ZASADY BEZPIECZEOSTWA
Podczas pobytu zawodników na strzelnicy, obowiązują szczególne warunki bezpieczeostwa.
Strzelnica podzielona jest na 3 strefy:
I Strefę rejestracji zawodników/ biuro zawodów/, wypoczynku i spożywania posiłków,
II strefę bezpieczeostwa – miejsce oczekiwania do wejścia w strefę strzelania,
III strefę strzelania – miejsce prowadzenia strzelania z liną wyjściową do strzelania i linią
otwarcia ognia,
Na stanowisku strzeleckim obowiązuje zasada trzymania palca „strzelającego” zawsze poza
kabłąkiem spustowym, za wyjątkiem chwili celowania i oddawania strzału,
Przez cały czas strzelania, ładowania oraz rozładowywania broni należy przestrzegad zasady
utrzymywania wylotu lufy w kierunku bezpiecznym. Za kierunek bezpieczny przyjmuje się
stronę głównego kulochwytu osi strzeleckiej,
Naruszenie powyższych zasad będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika z
całych zawodów. Dyskwalifikację powoduje też upuszczenie lub odłożenie załadowanej broni
oraz wyjście przed linię ognia bez komendy sędziego.
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Organizatorzy zalecają podczas strzelania, używanie okularów ochronnych oraz
ochraniaczy słuchu (lub zatyczek).
Procedura strzelania w poszczególnych konkurencjach określona jest przywołanymi
przepisami i jest wyjaśniana zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów lub strzelaniem na
osi.
Podczas konkurencji strzeleckich obowiązują standardowe komendy wydawane przez
Sędziego strzelania, wydawane w języku polskim,
Po komendzie „ŁADUJ BROO” zawodnik podłącza magazynek do broni i zgłasza gotowośd
podniesieniem ręki i komunikatem słownym „GOTÓW”. Przeładowanie broni może nastąpid
po wydaniu komendy „START”. Po oddaniu strzałów próbnych zawodnik rozładowuje broo
pozostawiając otwarty zamek i okazuje komorę broni i magazynek do wglądu
prowadzącemu strzelanie lub sędziemu. Po przejrzeniu broni, prowadzący strzelanie
potwierdza sprawdzenie broni głośnym komunikatem słownym „PRZEJRZAŁEM BROO”
lub „SPRAWDZIŁEM”, po którym zawodnik pozostawia broo na stanowisku z otwartą komorą
nabojową. Po komendzie „DO TARCZ”, zawodnicy w obecności sędziego sprawdzają wyniki
na tarczach. Kolejne strzały oceniane zawodnicy oddają wg. wyżej opisanego schematu.

XII POSTANOWIENIA KONCOWE:
• Koszt udziału drużyn w III Ogólnopolskim Wieloboju Strzeleckim poświęconym pamięci
gen. Bronisława KWIATKOWSKIEGO tj. zakwaterowanie uczestników z poza terenu garnizonu
Kraków, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków
na okres od 14.09. 2018 r. do 15.09.2018 r. pokrywa organizator. Uczestnicy na życzenie, będą
mieli wgląd w warunki ubezpieczenia od dnia 14.09.2018 r.
• Koszt dojazdu pokrywają jednostki delegujące,
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas
podróży uczestnicy wieloboju załatwiają we własnym zakresie,
• Udział w zawodach zawodników w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych
środków odurzających oraz cierpiących na schorzenia wykluczających wykonywanie strzelania
jest zabroniony,
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie wieloboju. Wszelkie urazy i kontuzje
powinny byd niezwłocznie zgłaszane do Przewodniczących Komisji Sędziowskich konkurencji
sędziów) celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż godzinę po
zakooczeniu konkurencji,
Nie zgłoszenie wypadku w wyznaczonym czasie powoduje przejęcie odpowiedzialności
za zdarzenie przez uczestnika lub opiekuna.
• Każdy uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody,
• W razie złych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca
i czasu lub odwołania niektórych konkurencji,
• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w tym zmiany rodzaju broni o czym niezwłocznie zawiadomi kapitanów drużyn,
• Przystąpienie do udziału w wieloboju oznacza, że uczestnik wieloboju przyjmuje
do wiadomości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich
przestrzegania,
• Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
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XIII ZGŁOSZENIA :
Biuro Organizacyjne Zawodów czynne od godz. 07.30 w dniu zawodów -15.09.2018
na strzelnicy w Krakowie przy ul. Fabrycznej 17. Biuro będzie sprawdzad listy startowe
i przyjmowad zgłoszenia zawodników na minimum 1 godzinę przed rozpoczęciem
konkurencji.

OTWARCIE III OGÓLNOPOLSKIEGO WIELOBOJU STRZELECKIEGO
POŚWIĘCONEGO
PAMIĘCI GENERAŁA BRONISŁAWA KWIATKOWSKIEGO
15.09.2018 r. godz. 8.15 - teren Strzelnicy przy ul. Fabrycznej 17

Kolejnośd strzelania :
8.30 – 10.00 reprezentacje kół ZPS
10.00 – 11.00 reprezentacje JW. i instytucji wojskowych (żołnierze)
11.00 – 12.30 reprezentacje szkół o profilu wojskowym
12.30 – 13.00 Grand Prix wieloboju
13.00 – 13.30 zaproszeni goście
Po zakooczeniu swoich konkurencji zapraszamy zawodników na teren Klubu Wojsk
Specjalnych /Kraków ul. Praska 70/- na spotkanie pokoleo z udziałem młodzieży,
weteranów byłych spadochroniarzy, żołnierzy w czynnej służbie, zawodników
i zaproszonych gości honorowych. Będzie pokaz sprzętu, trochę historii i wojskowa
grochówka.
• dekoracja zwycięzców wieloboju strzeleckiego nastąpi ok. godz. 14.30.
• wspomnienie o generale Kwiatkowskim do godz. 15.00 – 15.30
Uroczystośd uświetni wernisaż wystawy pt. „Generał broni Bronisław Kwiatkowski
żołnierz i dowódca”, a ponadto odbędą się:
• pokazy grup rekonstrukcyjnych
• wystawa sprzętu spadochronowego
• występy Zespołu estradowego 6BPD „Czasza”
Prezes
II Oddziału ZPS

płk w st. spocz. Mieczysław USYDUS

Wyk. S.K tel. 730 730 283
Dnia 27.07.2018 r.
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