Regulamin mitingu:
1. Cele mitingu:
1. Integracja środowiska „przyjaciół” JW Komandosów
2. Praktyczna prezentacja strzelań dynamicznych i taktycznych w oparciu
o zasady strzelań stosowanych w wojskach specjalnych oraz sportowej
rywalizacji
3. Doskonalenie umiejętności strzeleckich i wymiana doświadczeń z
uczestnikami mitingu
4. Rywalizacja sportowa i podnoszenie poziomu strzeleckiego
5. Wypracowanie wniosków do organizacji i sposobów przeprowadzania
kolejnych, corocznych mitingów strzeleckich.
2. Organizator:

Dowódca JWK
1. Komisja sędziowska wyznaczona przez Dowódcę JW. W składzie
a) sędzia główny/ kierownik zawodów: żołnierz JWK
b) sędziowie pomocniczy/ stanowiskowi: czterech (5)w\g potrzeb danego
przebiegu , żołnierzy JWK
c) kolegium sędziów: przedstawiciele startujący Formacji według decyzji
własnych
d) sekretarz zawodów żołnierz JWK
2. Zabezpieczenie zawodów/strzelania pod względem merytorycznym
praktycznym pion szkolenia i pod względem logistycznym logistyka
zgodnie z zapisami instrukcji wojskowej Program Strzelań z broni strzeleckiej
oraz zbiór zasad do organizacji strzelań w wojskach specjalnych –
zabezpiecza organizator/
3.

Miejsce i termin:

LUBLINIEC- STRZELNICA GARNIZONOWA – OBIEKT KRUPSKI MŁYN WIDEOSTRZELNICA JEDNOSTKI
Miting trwa dwa dni i odbywać się będzie równolegle na trzech obiektach
szkoleniowych JWK.

Otwarcie Mitingu- 07 i 08 maja 2019 r. godz. 08.30 strzelnica
Garnizonowa w Lublińcu
7 maja, wtorek
08.30 – Zbiórka na strzelnicy garnizonowej, rejestracja drużyn, losowanie
numerów startowych
08.45 - Odprawa Komisji Sędziowskiej
9.00 - Rozpoczęcie Mitingu
09.10 - Odprawa techniczna z uczestnikami Mitingu

09.30 - Przygotowanie do konkurencji
09.45 - Rozpoczęcie konkurencji
16.00 - Zakończenie konkurencji
16.10 – Omówienie dnia pierwszego, przedstawienie plany dnia następnego.

8 maja, środa
08.30 – Zbiórka na strzelnicy garnizonowej, sprawdzenie obecności, podział na
grupy i rozwiezienie po obiektach
08.45 - Odprawa Komisji Sędziowskiej
09.30 – Odprawa techniczna, omówienie konkurencji
10.00 - Rozpoczęcie konkurencji
16.00 - Zakończenie konkurencji
16.10 – Omówienie przebiegu mitingu
16,30 – Zbiórka na zakończenie mitingu, wręczenie nagród.
17.00 – Powrót do garnizonów.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do programu
4. Ogólny opis konkurencji
Konkurencje będą się odbywały pojedynczo na jednej osi strzelania, po
zakończeniu jednej konkurencji, strzelający przechodzą do kolejnej stacji na
następną konkurencję.
Ilość konkurencji: jedna z broni snajperskiej (zabezpiecza organizator)
5 z pistoletu maszynowego, karabinu szturmowego
i pistoletu. Do każdej konkurencji, uczestnik przystępuje
z bronią główną i zapasową.
Kaliber
9x19 i 5,56x45
Amunicja:
rozmieszczona w broni głównej i zapasowej,
nie mniej niż 4 nb / magazynek Amunicja jest wydawana
przed każdą konkurencją i ładowana przez strzelającego
do magazynków na LW,
Odległość:
5-300 m
Postawa:
uzależniona ustawieniem i rodzajem celów
Postawa wyjściowa stojąca, ręce opuszczone swobodnie
wzdłuż tułowia, broń załadowana, z nabojem w lufie i
zabezpieczona, na pasie oraz w kaburze, z podpiętym
magazynkiem, nabojem w lufie, zabezpieczona, magazynki
dodatkowe załadowane, znajdują się w ładownicach
Tarcze:
PP; IDPA; „kiwaki”, TORSO TS- 9 i TS – 10 oraz cele
zabronione
Ocena tarcz:
Po każdym przebiegu
IDPA –trafiony min. 2x
PP –musi upaść
Punktacja:
IDPA strefy:
A – 5pkt
C –2pkt

D –1pkt
TS-9 i TS 10 - według opisu tarcz z wyłączeniem
prostokąta, on również 5 pkt.
PP- 5 pkt.
S-1 Strefa – 5 pkt, poza strefą ale w sylwetce 2 pkt.
Mis (nietrafienie) – (-10 pkt.)
Każde pojedyncze trafienie tarczy karnej –propozycja( -20
pkt)
Karta Proceduralna – (- 10 pkt.)
Obliczanie wyniku: Każda konkurencja punktowana jest oddzielnie, punkty za
konkurencje są obliczane na podstawie ilorazu ilości punktów i czasu,
pomnożonego przez 100.
Zdobywca największej ilości punktów zdobywa 100%=100 punktów. Punkty
pozostałych zawodników są obliczane na podstawie stosunku procentowego ich
punktów do zwycięzcy konkurencji, czyli do 100%. Po zakończeniu wszystkich
konkurencji sumowane są punkty procentowe i na podstawie tych punktów
wyłaniani są laureaci.
Czas konkurencji: limitowany, mierzony tajmerem strzeleckim stanowi
składową oceny
Czas przygotowawczy: 1 minuta.
4. Ubiór zawodnika
-umundurowanie wg zaopatrzenia danej formacji (kombinezon lub mundur
dwuczęściowy), Mundur (kombinezon ) na zmianę, gdyby doszło
do uszkodzenia lub zamoczenia.
-kamizelka kuloodporna- co najmniej jeden wkład twardy.
-hełm ochronny
-rękawice ochronne;
-gogle lub okulary balistyczne;
-ochraniacze słuchu
-- pistolet maszynowy+ dwa magazynki
- pistolet oraz kabura do broni +dwa magazynki
- karabin szturmowy + dwa magazynki
5. Kary proceduralne i dyskwalifikacja: będą przedstawione i omówione
dodatkowo w czasie odprawy technicznej.
1. Oddanie strzału z poza wytyczonego obszaru na danym torze skutkuje
otrzymaniem 1 kary proceduralnej za każdy oddany w ten sposób strzał.
2. Trafienie celu karnego. W przypadku wielokrotnego ostrzelania celu karnego
strzelającemu dolicza się 2 kary proceduralne. W przypadku ostrzelania więcej
niż 2 krotnie na tym samym przebiegu celu karnego dyskwalifikacja na danym
przebiegu.
3. Porzucenie magazynka zawierającego amunicję – 1 kara proceduralna.
4. Ostrzeliwanie toru niezgodnie z opisem. Każdy strzał oddany w ten sposób
skutkuje otrzymaniem 1 kary proceduralnej.
5. Trzymanie palca na języku spustowym w trakcie przemieszczania się po torze
bez ostrzeliwania celu skutkuje ostrzeżeniem wydanym przez sędziego „PALEC”

w następnym przypadku komendą „STOP” i dyskwalifikacją z uczestnictwa w
konkurencji.
6. Wymiana magazynka z palcem na języku spustowym patrz jak wyżej.
7. Złamanie ustalonego konta bezpieczeństwa na danym torze skutkuje
dyskwalifikacją.
8. Strzał przypadkowy oddany przed komendą „ŁADUJ” i po komendzie
„ROZŁADUJ” skutkuje dyskwalifikacją.
9. Strzał przypadkowy oddany w trakcie przemieszczania się po torze w
odległości bliższej niż 3 m. od strzelającego skutkuje dyskwalifikacją. Wyjątek
stanowi celowe i zgodne z procedurą ostrzeliwanie celu znajdującego się na
torze.
10. Przekroczenie linii wytyczającej trasę poruszania się po torze skutkuje jedną
karą proceduralną przy każdym przekroczeniu linii. Przekroczeniem linii nazywa
się przejście za linię co najmniej połową stopy, lub w przypadku postawy
klęczącej, jeżeli kolana znajduje się poza linią. W postawie leżącej, jeżeli głowa,
ręce i broń znajdują się poza linią.
6. Uczestnictwo
W Mitingu uczestniczyć mogą tylko zaproszone przez Jednostkę Formacje i JW.,
które dokonają zgłoszenia imiennego 2-osobowych drużyn

fax – 261 101 380 do 30. kwietnia 2019 r.
Uwaga:
1. W mitingu mogą brać udział tylko żołnierze i funkcjonariusze służby czynnej
oraz drużyny do których zostały rozesłane zaproszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości strzelających.
3. Klasyfikacja
W Mitingu prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa, wspólna dla kobiet i
mężczyzn, będąca sumą punktów uzyskanych przez poszczególnych członków
drużyny.
6. Nagrody.
1. Zwycięzca otrzymuje Puchar
2. Przewidziane są również upominki za uczestnictwo.
8. Szczegółowe postanowienia organizacyjne
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają
przepisy wojskowe i Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF).
2.Uwagi dotyczące organizacji i przebiegu Mitingu można zgłaszać podczas
odprawy Komisji Sędziowskiej. Po odprawie wnioski i uwagi nie będą
przyjmowane.
3. Wszelkie szczegóły dotyczące Mitingu, w tym warunki bezpieczeństwa, będą
przedstawione podczas odprawy technicznej z zawodnikami.
4. Po odprawie wszelkie odstępstwa od przyjętych warunków będą karane
dyskwalifikacją zawodnika. Bezpieczeństwo jest priorytetem mitingu.

9. Broń i amunicja
a. Do zawodów dopuszcza się jedynie broń służbową uczestników zawodów,
9 mm pistolet i 9 mm pistolet maszynowy na amunicję Parabellum (9x19)
oraz 5,56 mm karabin szturmowy z celownikami stosowanymi przez formację
wystawiającą drużynę.
b. Amunicję dla wszystkich zawodników zabezpiecza Organizator: 9x19 i 5,56
c. Dopuszcza się użycie amunicji własnej zawodników, jedynie w przypadku
użytkowania służbowych pistoletów o innym kalibrze niż zabezpieczona przez
organizatora, ale o kalibrze zgodnym ze specyfikacją konkurencji. Amunicję
należy zdać do Komisji Sędziowskiej w czasie odprawy komisji.
6. Przestrzeliny nie będą kalibrowane, kalibromierzem
7. Przygotowanie broni, czyszczenie, naprawa oraz trening na sucho wyłącznie
w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
8. Kategorycznie zabrania się dotykania amunicji w tym również atrap,
naboi ćwiczeniowych w strefie bezpieczeństwa.
9. Wartości przestrzelin będą oceniane w obecności zawodnika lub kierownika
zespołu.
10. Zacięcia broni usuwane są we własnym zakresie w czasie konkurencji
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa oraz zasad taktycznych.
11. Tarcze papierowe oraz IDPA stanowią część dokumentacji Mitingu i nie
podlegają przekazaniu zawodnikom.
13. W czasie trwania mitingu zabrania się wykonywania zdjęć,
kręcenia filmów, nagrywania rozmów, wystąpień itp.
14. W czasie trwania mitingu należy wyłączyć telefony komórkowe. Korzystać
z nich wolno jedynie w wyznaczonym rejonie.
15. Miting strzelecki zostanie przeprowadzony według powyższego regulaminu,
bez względu na warunki atmosferyczne.
16. Dowódca JWK zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i interpretacji
regulaminu zawodów.
10. Wykaz tarcz:
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Ponadto; popery stalowe oraz kiwaki i tarcze ATSR i obrotopodnośniki. Na
wideostrzelnicy strzelania będą realizowane według scenariuszy, punktacja
będzie dodatkowo omówiona bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji.

