REGULAMIN XII STRZELECKICH MISTRZOSTW POLSKI
BRANŻY OCHRONY – KRAKÓW 2013
I. CEL ZAWODÓW.
1. Integracja środowiska branży ochrony i służb mundurowych poprzez umacnianie
kontaktów i współpracy między instytucjami, firmami i służbami.
2. Propagowanie profesjonalizmu i pozytywnego wizerunku firm ochrony w
społeczeństwie.
3. Wykazanie się umiejętnościami strzeleckimi jako ważnym elementem
wyszkolenia pracowników ochrony.
4. Rywalizacja sportowa.
II. ORGANIZATOR MISTRZOSTW.

1. Grupa Ochrony „KONWÓJ” – Kraków;
2. Polska Izba Ochrony.
III. TERMIN ZAWODÓW.
08 czerwca 2013r. (sobota) godz. 11.00;
Miejsce: – Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach koło Krakowa,
www.strzelnica-bojowa.com;
Odprawa kierowników drużyn: w dniu zawodów 08.06.2013 r. godz. 9.30;
Miejsce odprawy: sala konferencyjna na Strzelnicy Bojowej w Paczółtowicach.
IV. ZASADY I OCENA ZAWODÓW.
Mistrzostwa rozgrywane będą zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez
Zarząd Polskiej Izby Ochrony oraz przepisami Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego.
V. KONKURENCJE.
1.








STRZELANIE
Cel
Odległość
Postawa
Amunicja

DOKŁADNE:
- tarcza wzór 23p;
- 25 m;
- stojąc z wolnej ręki lub oburącz;
- 3 strzały próbne (1 minuta);
- 10 strzałów ocenianych (obowiązkowo
2 magazynki po 5 nabojów);
Czas
- 2 minuty;
Łączna ilość możliwych pkt. – 100 pkt.

Sposób przeprowadzenia strzelania:
1. strzelający ładuje do dwóch magazynków po 5 szt. nabojów i zajmuje wyznaczone
stanowisko ogniowe;
2. po komendzie „ŁADUJ” podłącza jeden magazynek do broni i przyjmuje postawę
strzelecką stojąc;
3. strzelający rozpoczyna wykonywanie zadania po komendzie „OGNIA”, oddaje do tarczy
10 strzałów.
4. zawodnikowi strzelającemu po upływie czasu odlicza się trafienia o najwyższej wartości.

2. STRZELANIE SZYBKIE

Cel- tarcza sportowa TS-9 (biały „Francuz”);
punktacja: punktacja (7-5-4-3-2);

Odległość
- 20 m;

Postawa
- klęcząc, z wolnej ręki lub oburącz, bez
oparcia o kolano;

Amunicja
- 12 szt. (obowiązkowo dwa magazynki po
6 nabojów);

Czas
- 30 sekund;

Łączna ilość możliwych pkt. – 84 pkt.
Sposób przeprowadzenia strzelania:
1.
strzelający ładuje do dwóch magazynków po 6 szt. nabojów i zajmuje wyznaczone
stanowisko ogniowe;
2.
na linii ognia prowadzący podaje komendę „ŁADUJ”. Strzelający podłącza
magazynek i chowa broń do kabury;
3.
po komendzie – „OGNIA” strzelający rozpoczyna wykonywanie strzelania, oddaje
do tarczy 12 strzałów.
4.
Strzelanie przerywa się po upływie 20 sekund;
5.
Zawodnikowi strzelającemu po upływie czas odlicza się trafienia o najwyższej
wartości.

VI.

KONKURENCJA DODATKOWA

1. VIP
Przeznaczona wyłącznie dla właścicieli firm, członków zarządu, dyrektorów
oddziałów i zaproszonych gości. Klasyfikacja indywidualna. Broń i amunicja
zabezpieczona indywidualnie przez startujących zawodników. Osoby startujące w
konkurencji VIP nie mogą równocześnie startować w konkurencjach
obowiązkowych.
STRZELANIE DOKŁADNE:
 Cel
- tarcza sportowa TS-2;
 Odległość
- 15 m;
 Postawa
- stojąc z wolnej ręki lub oburącz;
 Amunicja
- 3 strzały próbne (1 minuta);
- 5 strzałów ocenianych ;
 Czas
- 1,5 minuty;
 Łączna ilość możliwych pkt. – 50 pkt.
Sposób przeprowadzenia strzelania:
1.
strzelający ładuje do jednego magazynka 5 szt. nabojów i zajmuje wyznaczone
stanowisko ogniowe;
2.
po komendzie „ŁADUJ” podłącza magazynek do broni i przyjmuje postawę
strzelecką stojąc;
3.
strzelający rozpoczyna wykonywanie zadania po komendzie „OGNIA”, oddaje do
tarczy 5 strzałów.
4.
zawodnikowi strzelającemu po upływie czasu odlicza się trafienia o najwyższej
wartości.

STRZELANIE SZYBKIE:

Cel- tarcza sportowa TS-9 (biały „Francuz”)
punktacja (7-5-4-3-2);

Odległość
- 10 m;

Postawa
- stojąc z wolnej ręki lub oburącz;

Amunicja
- 5 szt. nabojów);

Czas
- 10 sekund;

Łączna ilość możliwych pkt. – 35 pkt.
Sposób przeprowadzenia strzelania:
1.
strzelający ładuje do jednego magazynka 5 szt. nabojów i zajmuje
wyznaczone stanowisko ogniowe;
2.
na linii ognia prowadzący podaje komendę „ŁADUJ”. Strzelający podłącza
magazynek i chowa broń do kabury;
3.
po komendzie – „OGNIA” strzelający rozpoczyna wykonywanie strzelania, oddaje
do tarczy 5 strzałów.
4.
Strzelanie przerywa się po upływie 10 sekund;
5.
Zawodnikowi strzelającemu po upływie czas odlicza się trafienia o najwyższej
wartości.

2.








STRZELANIE SZYBKIE - „Wściekła piętnastka”
Cel- tarcza sportowa TS-9 (biały „Francuz”)
punktacja: 3 punkty za każde trafienie w punktowane pole
tarczy;
Odległość
- 10 m;
Postawa
- stojąc z wolnej ręki lub oburącz;
Amunicja
- Ilość amunicji zależy od indywidualnych
umiejętności zawodnika;
Czas
- 15 sekund;
Łączna ilość możliwych pkt. – zależy od indywidualnych
umiejętności zawodnika.

Sposób przeprowadzenia strzelania :
1. strzelający ładuje dowolną ilość magazynków, umieszcza je w ładownicach lub
kładzie na stoliku na swoim stanowisku. Broń w kaburze lub na stoliku. /magazynki
standardowe, do danego modelu broni/;
2. na linii ognia prowadzący podaje komendę „ŁADUJ”. Zawodnik podłącza magazynek i
przyjmuje postawę gotów, kąt ramion strzelca 45st. do podłoża;
3. po sygnale dźwiękowym – zawodnik rozpoczyna ostrzeliwanie tarczy, dokonując w
razie potrzeby dowolnej ilości wymiany magazynków;
4. Strzelanie przerywa się sygnałem dźwiękowym po upływie 15 sekund;
5. Za każdy strzał po czasie odlicza się po 3 punkty za każde trafienie;
6. Informacji dodatkowych w sprawie przebiegu konkurencji udziela

Sędzia Główny Zawodów - Sędzia PZSS kl.I Bohdana Żyła tel 502 324
200 e-mail: bzyla@wp.pl.
Organizacja:

W konkurencji „Wściekła piętnastka” weźmie udział 16
zawodników, którzy uzyskają najlepsze wyniki w klasyfikacji
indywidualnej. W przypadku rezygnacji zawodnika z miejsc 1-16
prawo startu przysługuje kolejnemu zawodnikowi z miejsc
począwszy od 17-tego.

VII. BROŃ I AMUNICJA.
Pistolet - centralnego zapłonu, kaliber 7,62 – 9,65 mm, dozwolony opór języka
spustowego 1 kg.
Amunicja - typ dowolny, zabezpieczona we własnym zakresie przez uczestników
zawodów.
Uwaga: w trakcie zawodów istnieje możliwość zakupu amunicji 9 mm Para do
bieżącego wykorzystania w cenie 1,5 zł brutto za 1 szt.

Istnieje również możliwość wypożyczenia broni na czas zawodów – opłata
5 zł brutto od jednej jednostki broni.

PRZEPISY SZCZEGÓŁÓWE:
1. Przed zawodami każdy uczestnik musi mieć broń oficjalnie sprawdzoną,
zatwierdzoną i oznaczoną. Wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem każdej
konkurencji muszą okazać sędziemu głównemu „Świadectwo broni” oraz
„Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni” wystawioną przed
31.12.2012r. (dotyczy wyłącznie SUFO i WSO).
2. W zawodach stosowana może być wyłącznie broń będąca na ewidencji
uzbrojenia danej firmy, którą uczestnik reprezentuje, a pistolety muszą się
mieścić w pudełku pomiarowym o rozmiarach 230 mm x 150 mm x50mm
(zasada wykorzystywania broni typowo bojowej).
3. Zawodnik musi używać tego samego pistoletu w obu konkurencjach.
Sędzia główny może zezwolić zawodnikowi na kontynuowanie strzelania
(awaria) z innego pistoletu, ale wyłącznie tego samego typu.
4. Obowiązkowe jest stosowanie ochronników słuchu i okularów ochronnych.
5. W zawodach dopuszczone są tylko otwarte przyrządy celownicze.
Zabronione są przyrządy optyczne, lustrzane, laserowe, plamkowe, lunety,
celowniki itp. Zabronione są wszelkie urządzenia wspomagające
pobudzenie mechanizmu spustowego. Zabronione są osłony muszki i
szczerbinki.
6. Na pistolecie nie mogą być mocowane kompensatory odrzutu, szkła
korekcyjne, ale strzelec może używać okulary korekcyjne. Strzelec może
używać lunety do obserwacji trafień.
7. Rękojeść ani żadna inna część pistoletu nie może być tak zbudowana, aby
mogła stanowić jakiekolwiek oparcia poza dłonią. Podczas trzymania
pistoletu w normalnej postawie strzeleckiej nadgarstek lub nadgarstka
(oburącz) muszą być widoczne, swobodnie.
8. Używanie jakichkolwiek przyrządów, środków lub elementów ubioru, które
podpierają lub unieruchamiają ciało, ramiona, nadgarstek lub nogi jest
zabronione.
9. Bezpieczeństwo – w czasie trwania zawodów, zawodników obowiązują
zasady bezpieczeństwa. Podczas trwania konkurencji należy zwrócić
szczególną uwagę na:
 wyjmowanie broni przez zawodników z kabur, pudełek lub innych
futerałów, tylko na stanowisku strzeleckim, lub w wyznaczonej strefie
bezpieczeństwa;








wprowadzanie magazynka do pistoletu tylko na stanowisku
strzeleckim i na komendę sędziego;
zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną
bronią;
zachowanie bezpiecznego kierunku zwracania wylotu lufy broni;
niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy, w
momencie oddawania strzału;
kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w
stronę tarczy;
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją
strzelca z zawodów.

10. Protesty – zawodnik nie zgadzający się z orzeczeniem sędziego, może
złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia. Protest
należy kierować do sędziego głównego, a jego decyzja jest ostateczna.
11. Każdy
uczestnik
musi
posiadać
ubezpieczenie
od
następstw
nieszczęśliwych wypadków (na czas zawodów) we własnym zakresie.
VIII.

KLASYFIKACJA ZAWODÓW.

Zespołowo – suma punktów uzyskanych przez zawodników we wszystkich
strzelaniach obowiązkowych, określa miejsce drużyny w punktacji generalnej.
Indywidualnie – miejsce zawodnika określa suma punktów uzyskanych we
wszystkich strzelaninach obowiązkowych.
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn (dwóch lub więcej
zawodników) tej samej ilości punktów, o lepszym miejscu decyduje wynik ze
strzelania szybkiego. Jeżeli tu nastąpi zgodność, decyduje strzelanie dokładne
– suma punktów, następnie 10, 9, 8 itd.
IX.

NAGRODY

KONKURENCJE GŁÓWNE:
Zespołowo:
I miejsce
II miejsce III miejsce IV - VI miejsce

puchar + medale + dyplom + nagrody rzeczowe
puchar + medale + dyplom + nagrody rzeczowe
puchar + medale + dyplom + nagrody rzeczowe
dyplom

Indywidualnie:
I miejsce
II miejsce III miejsce IV-VI miejsce -

puchar + medal+ dyplom + nagroda rzeczowa
puchar + medal+ dyplom + nagroda rzeczowa
puchar + medal+ dyplom + nagroda rzeczowa
dyplom

KONKURENCJA DODATKOWA VIP.:
I miejsce
II miejsce III miejsce IV-VI miejsce-

medal + puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
medal + puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
medal + puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
dyplom

KONKURENCJA DODATKOWA „Wściekła piętnastka.:
I miejsce
II miejsce III miejsce IV-VI miejsce-

medal + puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
medal + puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
medal + puchar + dyplom + nagroda rzeczowa
dyplom

X.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA.

1.

Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony stanowią otwarta formułę
rywalizacji, w której mogą uczestniczyć wszystkie firmy ochrony bez względu na
przynależność do jakiegokolwiek związku branżowego.

2.

Do udziału w zawodach uprawnione są:
 Koncesjonowane przez MSW firmy prowadzące działalność w zakresie
ochrony osób i mienia, legitymujące się pozwoleniem na broń „na okaziciela”.
 Powołane przez przedsiębiorców Wewnętrzne Służby Ochrony, legitymujące
się pozwoleniem na broń.
 Delegowane zespoły służb mundurowych oraz zaproszeni goście.

3.

Warunkiem uczestnictwa w XII edycji mistrzostw jest:

 dokonanie przez firmę w terminie do 15 maja 2013 r. zgłoszenia
(załącznik nr 1) na adres Biura Organizacyjnego Mistrzostw:
GRUPA OCHRONY „KONWÓJ
Ul. Grażyny 6
31 – 217 Kraków
Tel/fax 012 425-21-80
e-mail: biuro@konwoj.pl
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię koncesji lub protokołu (decyzji)
powołania WSO (dotyczy SUFO i WSO).


wniesienie opłat startowych do 15 maja 2013r. w wysokości 100 zł + VAT
23% od każdego startującego zawodnika (również w konkurencji VIP) na
konto:
GRUPA OCHRONY „KONWÓJ
Ul. Grażyny 6
31 – 217 Kraków
Nordea Bank Polska nr konta:
93 1440 1127 0000 0000 0148 4141
z dopiskiem „strzelanie 08 czerwca 2013 r.”

Po dokonaniu wpłaty na adres firmy zostanie niezwłocznie wysłana
faktura VAT.
Zapraszamy również na stronę internetową – www.piooim.pl gdzie znajdą Państwo
informacje na temat regulaminu mistrzostw oraz organizatora www.konwoj.pl
Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń otrzymanych po upływie
terminu zgłoszeń lub niespełniających wymogów formalnych niniejszego
regulaminu.

4.

Zespół składa się z 4 zawodników.

5.

Każdy z zawodników biorących udział w Mistrzostwach musi spełniać
następujące kryteria(dotyczy SUFO i WSO):
 posiadać ważną licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia;
 posiadać ważną „Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni”;
 posiadać zatrudnienie w firmie, którą reprezentuje (umowę o pracę, – co
najmniej ½ etatu – nie umowa zlecenie).
Wszystkie wyżej wymienione kryteria musza być osiągnięte do 31.12.2012 r.
Celem tych działań z jednej strony jest uniknięcie tzw. „transferów” pod zawody,
a z drugiej strony właściwa reprezentacja branży i jej poszczególnych firm.

6.

Zespół reprezentujący daną firmę lub zawodnik w konkurencji indywidualnej
musi przedstawić przed zawodami oryginał oświadczenia pracodawcy
(Zarządu), w którym potwierdzone jest spełnienie w/w kryteriów (dotyczy
SUFO i WSO).

7.

W przypadku firm ogólnopolskich, każda z nich może wystawić tyle zespołów
ile posiada zarejestrowanych samodzielnych Oddziałów (nie Filii). Zawodnik
zgłoszony przez firmę z danego oddziału, w czasie trwania edycji nie może
zmieniać przynależności w ramach tej firmy.

Dyrektor Biura Organizacyjnego
Marcin Pyclik
Tel. + 48 501 25 05 52
e-mail: marcin@konwoj.pl

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
XII Strzeleckich Mistrzostw Polski Branży Ochrony
Kraków 2013
(przesłać do dnia 31.05.2013r.)
Nazwa firmy-instytucji zgłaszającej:
…………………………………………………..........................................................
Oddział..................................................................................................................
Adres, telefon,…………………..............................................................................
NIP....................................................
Nazwa skrócona zespołu.1....................................................................................
Niniejszym zgłaszamy udział w XII Strzeleckich Mistrzostwach Polski Branży
Ochrony – KRAKÓW 2013 oraz akceptujemy Regulamin XII Strzeleckich
Mistrzostwach Polski Branży Ochrony .
L.p.

Imię i nazwisko

Nr licencji
pracownika
ochrony fiz.*

Nr legitymacji osoby
dopuszczonej do
posiadania broni*

Rodzaj i
kaliber
broni

Nr
fabryczny broni

1
2
3
4
Rez.
VIP
Oświadczenie zgłaszającego/pracodawcy*:
1. Niniejszym oświadczam (y), że w/w osoby są zatrudnione w naszej firmie na
podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu.
2. Niniejszym oświadczam (y), że w/w osoby zostały zatrudnione nie później niż
do 31 grudnia 2012 roku.
3. Niniejszym oświadczam (y), że w/w osoby są ubezpieczone od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NW) w czasie trwania zawodów strzeleckich,
zarówno eliminacji jak i finału.
4. Fakturę VAT proszę wystawić na (dane do faktury):
…………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………
……………………………….………………………………………………….

…………………………………
(pieczęć firmowa)

…………………..………………………………
(data i podpis osoby upoważnionej)

*dotyczy SUFO i WSO
ZAŁĄCZNIKI:
1. Kserokopia koncesji MSWiA (protokół WSO)*
2. Kserokopia dowodu wpłaty opłat startowych.
1

w przypadku zgłoszenia kilku zespołów formularz zgłoszeniowy należy wypełnić dla każdego
zespołu oddzielnie.

