
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195 

tel. /0 62  766 95 00/

R  E  G  U  L  A  M  I  N 

VII  ZAWODÓW  STRZELECKICH 

O  PUCHAR  KOMENDANTA  COSSW  w  KALISZU

2011-09-17

KALISZ 2011



CEL ZAWODÓW:
• popularyzacja sportu strzeleckiego,
• doskonalenie umiejętności strzeleckich,
• wymiana doświadczeń, 
• integracja różnych instytucji oraz środowiska strzeleckiego,służb

mundurowych

ORGANIZATOR:
• Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej  

w Kaliszu, ul. Wrocławska 193-195, 62–800 Kalisz, tel. 0-62 76 69 500,
fax. 0-62 76 69 660

• Informacje dodatkowe, zgłoszenia tel. 0-62 76 69 562 w godz. 7.00-15.00
mjr Wasielewski Wojciech, kpt. Kaszczyk Marek, mjr Klaga Janusz.

MIEJSCE I TERMIN:
• strzelnica Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, 

ul. Wrocławska 193-195, 62 – 800 Kalisz, 
• w dniu  17 września 2011 r. /sobota/,
• godz.  9.00 – rozpoczęcie zawodów,
• rejestracja drużyn i zawodników indywidualnych w sekretariacie zawodów

będzie prowadzona do godziny 10.30.
            

WARUNKI UCZESTNICTWA:
• w zawodach mogą brać udział drużyny oraz zawodnicy indywidualni

reprezentujący:
Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej, Ośrodki Szkolenia i Ośrodki 
Doskonalenia Kadr Służby Więziennej, Zakłady Karne i Areszty Śledcze, 
Państwowe Służby Mundurowe, Wojsko Polskie, Stowarzyszenia i Kluby 
Strzeleckie,

• drużyna składa się z trzech zawodników, zawodniczek lub skład mieszany,
• podczas zawodów prowadzi się wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn
• zgłoszenia na adres organizatora do 13.09.2010 r. (pisemnie lub telefonicznie),
• opłata wpisowa nie będzie pobierana,
• istnieje możliwość skorzystania z noclegu z 16 na 17  września 2011 r.

BROŃ I AMUNICJA:
• broń i amunicja własna
• karabinki 7,62 mm kbk AKMS
• pistolety w kalibrze 9 mm /bez udoskonaleń/  
• opór języka spustowego nie mniej niż 1360 g.
• pistolet  wraz  z  magazynkiem  musi  mieścić  się  w  pudełku

o wewnętrznych wymiarach 300x150x50 mm i będzie podlegać kontroli
• dla  zawodników  nie  posiadających  7,62  mm  kbk  AKMS  organizator

zapewnia broń i amunicję oraz 3 strzały próbne
• dla  zawodników  reprezentujących  Służbę  Więzienną  organizator  może

zapewnić amunicję 9 mm „PARA”



KLASYFIKACJA:

Indywidualna:  
• w poszczególnych konkurencjach: 

o  zajętym  miejscu  decyduje  ilość  punktów  uzyskana  przez  zawodnika,
w przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość 10, 9, 8-ek itd.

• w klasyfikacji końcowej:
o  zajętym  miejscu  decyduje  suma  punktów  uzyskana  przez  zawodnika
w poszczególnych  konkurencjach,  w  przypadku  równej  ilości  punktów
decyduje wynik uzyskany w strzelaniu nr 1.

Zespołowa: 
o zajętym miejscu decyduje:

• suma  punktów  uzyskanych  przez  zawodników  w  poszczególnych
konkurencjach,

• w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn takiej samej liczby
punktów, o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych
przez drużynę w strzelaniu nr 1,

• przy takim samym wyniku w strzelaniu nr 1, o kolejności decyduje ilość
uzyskanych ( przez drużynę) w tym strzelaniu 10 – tek, 9 – tek, 8 – mek,
itd.

NAGRODY:

Klasyfikacja dru żynowa:   I – III miejsce – puchary, medale, dyplomy,
     IV – VI miejsce – dyplomy,

 Klasyfikacja indywidualna:  wielobój
     I – III miejsce – puchary, dyplomy, 
     IV – VI miejsce – dyplomy,

dla zwycięzców poszczególnych konkurencji – puchary 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE:
• Na strzelnicy obowiązują przepisy PZSS oraz regulamin strzelnicy COSSW

w Kaliszu,
• zacięcia  broni  nie  będą  uznawane,  problemy  z  bronią  i  amunicją

są problemami zawodnika,
• podczas  strzelania  obowiązkowe  jest  używanie  okularów  ochronnych  

i ochronników słuchu.
• można korzystać z lunet (własnych) –  organizator nie zapewnia lunet,
• przestrzeliny nie będą kalibrowane,
• w  przypadku  braku  możliwości  ustalenia  kolejności  zdobytych  miejsc

w oparciu  o  kryteria  określone  w  rozdziale  „klasyfikacja”,  o  kolejności
zajętego miejsca decyduje „złoty strzał”,

• ewentualne protesty zgłaszane są do sędziego głównego, jego decyzja jest
ostateczna,



KONKURENCJE:

Strzelanie nr 1 /oś 25 m/ pistolet kal. 9 mm

cel :               tarcza TS-4  
odległość :    25 m,
ilość naboi : 10 szt. 
postawa :      stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
czas :            2 min,
punktacja :   zgodnie z przestrzelinami w tarczy

Strzelanie nr 2 /oś 50 m/ 7,62 mm kbk AKMS
cel : dwie tarcze 23p umieszczone jedna pod drugą 
odległość :   50 m,
ilość naboi : 13 szt. w tym 3 szt. seria próbna do dowolnej tarczy

                     rodzaj ognia: pojedynczy                      
postawa :      stojąc    /5 strzałów/ tarcza górna

                                              /5strzałów/tarcza dolna
czas :            seria próbna 1min.3 strzały,postawa stojąc

                                         seria oceniana 2 min. 10 strzałów
punktacja :   zgodnie z przestrzelinami w tarczach.

UWAGA – w przypadku większej niż 5 ilości przestrzelin w jednej tarczy,nie
                              zalicza się najwyższych przestrzelin w ilości powyżej 5

Strzelanie nr 3  „Parszywa siedemnastka” oś 25 m
cel :               tarcza TS-5 
odległość :    17   m.
ilość naboi :  17 szt. obowiązkowa wymiana magazynka, dowolna ilość  

                                          naboi w magazynku, dopuszcza się wymianę magazynka
                                          z nabojem w komorze nabojowej,

 Uwaga:   przed wymianą magazynka musi być oddany 
      minimum jeden strzał,

postawa :      stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
czas :            17 sekund,
punktacja :    zgodnie z przestrzelinami w tarczy
postawa startowa : broń w futerale, załadowana, bez wprowadzonego 

naboju do komory nabojowej, ręce ułożone swobodnie 
                                        wzdłuż tułowia,wieszaki zabronione

                     UWAGA
 Strzelanie rozpoczyna się i kończy na sygnał dźwiękowy wydany 

                      z urządzenia elektronicznego mierzącego czas strzelania



WZORY TARCZ

    1x TS-4                                 2 x 23p                                     TS -5

                                                                                                              

            Strzelanie nr 1                        Strzelanie nr 2                       Strzelanie nr 3

Serdecznie zapraszamy do wzi ęcia udziału w zawodach 

- verte -



Centralny Ośrodek Szkolenia 
Służby Więziennej

w Kaliszu

HARMONOGRAM  
VI ZAWODÓW STRZELECKICH

O PUCHAR KOMENDANTA COSSW W KALISZU
     2011-09-17

Godz. 8.30-10.30 Przybycie  zawodników  oraz  rejestracja
w sekretariacie zawodów /strzelnica COSSW/

Godz. 9.00 Przywitanie  zawodników  przez  Komendanta
COSSW oraz uroczyste otwarcie zawodów.

Godz.  9.15 Rozpoczęcie strzelań:
strzelanie nr 1 z pistoletu oś 25 m,
strzelanie nr 2 z 7,62 mm kbk AKMS oś 50 m.

ok. 17 minut po
zakończeniu
strzelania nr 1

Strzelanie nr 3 „Parszywa siedemnastka”
oś 25 m.

Godz.12.00 Posiłek  dla  wszystkich  zawodników  i  obsługi
zawodów.

ok. godz.14.15 Ogłoszenie  wyników  zawodów  oraz  dekoracja
zawodników przez Komendanta COSSW.
Komunikat z zawodów zostanie zamieszczony na
stronie internetowej Ośrodka w dniu 21.09.2011 r.
Zainteresowanym komunikat wyślemy pocztą.


