Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny

INFORMATOR
XIV CENTRALNYCH ZAWODÓW
SPORTOWO-OBRONNYCH
ŻOŁNIERZY REZERWY ZŻWP
Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym
Ministerstwa Obrony Narodowej

Patronat medialny

Wesoła, sierpień 2015 r.

 PROGRAM ZAWODÓW
26.08.2015 r. (środa)
od godz. 16.00 – przyjazd ekip na zawody sportowo-obronne, zakwaterowanie w internacie
AON Rembertów, bl. nr 50
27.08.2015 r. (czwartek)
godz. 7.00 ÷ 7.40 – śniadanie (kasyno AON)
godz. 8.00 – wyjazd autokaru (samochodów) do 1 WBPanc Wesoła
godz. 8.30 ÷ 9.00 – losowanie numerów drużyn
godz. 9.00 ÷ 9.15 – uroczyste otwarcie XIV Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych
ZŻWP
godz. 9.20 ÷ 13.50 – prowadzenie zawodów zgodnie z harmonogramem
godz. 13.55 ÷ 14.25 – obiad
godz. 14.30 – uroczyste zakończenie XIV Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych
ZŻWP, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów – wykonanie
zdjęć
godz. 15.20 – wyjazd zawodników

 KOMITET ORGANIZACYJNY I BIURO ZAWODÓW
1.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – gen. dyw. Bolesław IZYDORCZYK –
Wiceprezes ZG ZŻWP ds. Obronnych

2. Komisja Sędziowska:
-

Sędzia Główny – płk Stanisław KALSKI

-

strzelanie z karabinka – zostanie wyznaczony później

3. Sędziowie Konkurencji:
strzelanie z PW – zostanie wyznaczony później
4. Kierownicy strzelań

rzut granatem - zostanie wyznaczony później

-

zabezpiecza 1 WBPanc

-

Sekretarz zawodów - płk Henryk BUDZYŃSKI

-

Teresa GRABOWSKA-MÓL

-

Radosław KUREK

Biuro Zawodów
Sekretariat

Uwaga:

1. WPBanc nie gwarantuje możliwości zaparkowania pojazdu na terenie
obiektów szkoleniowych. Parkowanie pojazdów na parkingu obok bramy
wjazdowej.

REGULAMIN
XIV Edycji Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
I.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w
Wesołej w dniu 27 sierpnia 2015 r. (czwartek). W terminie do dnia 7 sierpnia 2015 r.
dokonać należy imiennego zgłoszenia drużyn na adres:
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Zarząd Główny
ul. 11 Listopada 17/19
03-446 Warszawa.
Fax: 261 872 470
e-mail: zzwp@op.pl
Wzór zgłoszenia zawiera załącznik
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W eliminacjach na szczeblu zarządów wojewódzkich (rejonowych) mogą
uczestniczyć członkowie ZŻWP - żołnierze rezerwy oraz w stanie spoczynku.
Zawody rozgrywane i oceniane są w trybie indywidualnym i zespołowym.
2. W zawodach centralnych uczestniczą trzyosobowe zespoły żołnierzy rezerwy1
wyłonione spośród zawodników, którzy uzyskali w skali ZW (ZR) najlepsze wyniki,
reprezentujące poszczególne zarządy wojewódzkie (rejonowe). Zawody będą
oceniane według klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Zespoły, których skład nie
będzie odpowiadał powyższemu warunkowi nie będą klasyfikowane.
3. Do udziału w zawodach mogą być zapraszane zespoły spoza Związku.
4. W dniu przyjazdu kapitan zespołu zobowiązany jest do przedstawienia aktualnej listy
startowej.
5. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, członków Związku,
oraz pokrywa koszty ich przejazdu. Zaproszone zespoły przyjeżdżają na własny
koszt.
6. Wyposażenie zawodników;
- ubiór typu wojskowego (mundur polowy, buty wojskowe, nakrycie głowy),
- ubranie cywilne,
- ubranie sportowe (dres).
II. TECHNICZNY OPIS KONKURENCJI
1. STRZELANIE
A. Strzelanie z karabinka wz. 96 Beryl lub kbkAK.
 odległość 100 m, cel popiersie, - figura bojowa nr 23 p; ogień pojedynczy,
postawa strzelecka leżąc z wykorzystaniem podpórki:
 3 strzały próbne (czas 3 minuty),
 10 strzałów w czasie 5 minut, (oceniane)
 do czasu strzelania nie wlicza się czasu jaki zużyje zawodnik na załadowanie
magazynka.

1

Podoficer i oficer pozostaje w rezerwie do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 60 rok
życia. Podstawa: art. 58 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

B. Strzelanie z pistoletu wojskowego wzór P-83 lub WIST


odległość 25 m, cel popiersie - figura bojowa 23p,




postawa strzelecka stojąc (zezwala się strzelać trzymając pistolet oburącz),
liczba strzałów - 3 próbne w czasie 3 minut i 10 strzałów ocenianych oddanych w
czasie 7 minut.
 do czasu strzelania nie wlicza się czasu jaki zużyje zawodnik na załadowanie
magazynków.
C. Rzut granatem ćwiczebnym na celność.
- cel - figura bojowa nr 40 stojąca w odległości 25 m w środku trzech kręgów o
średnicy 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m,
- sektor rzutu - 30 °,
- trzy rzuty dla każdego zawodnika, z postawy stojącej, bez rozbiegu, czas na
wykonanie jednego rzutu 30 sekund od komendy „Ognia", ocena - trafienie w
centralny okrąg (figura nr 40) - 15 pkt., drugi okrąg - 10 pkt., w trzeci okrąg - 6 pkt.
Przy trafieniu w okrąg centralny mierzona jest odległość punktu upadku od środka
okręgu. Oceniana jest suma trzech rzutów.
2. WARUNKI PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI
1. Na linii wyjściowej, linii otwarcia ognia oraz między nimi mogą przebywać wyłącznie
zawodnicy oraz prowadzący strzelanie.
2. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać warunków bezpieczeństwa podane przez
organizatora zawodów i prowadzącego strzelanie. Nieprzestrzeganie warunków
bezpieczeństwa skutkuje wykluczeniem zawodnika ze wszystkich konkurencji
zawodów.
3. Każdy zespół otrzymuje listę startową z tabelą wyników do każdej konkurencji.
Wyniki do tabeli wpisuje sędzia konkurencji. Każdy zawodnik podpisuje osiągnięte
wyniki w tabeli w obecności sędziego. Niedotrzymanie tego warunku skutkuje
nieuwzględnieniem ewentualnych protestów.
4. Zawodnicy mogą używać własnych przyrządów obserwacyjnych. Zabrania się
korzystać z pomocy innej osoby.
5. Zawodnik strzela tylko do swojej tarczy. W przypadku pomyłki na rzecz innego
zawodnika, z tarczy do której oddano dodatkowe strzały odejmuje się najniższe
trafienia.
6. Strzały oddane przed komendą otwarcia lub po komendzie przerwania ognia
spowodują odjęcie tylu najlepszych trafień ile strzałów oddano poza wyznaczonym
czasem.
7. Po strzelaniu broń musi być rozładowana i sprawdzona na komendę przez
prowadzącego strzelanie.
8. Zawodnicy ładują amunicję wydaną przez amunicyjnego. Zabrania się pod groźbą
dyskwalifikacji używania własnej broni i amunicji.
9. W przypadku zacięcia broni lub niewypału amunicji zawodnik sygnalizuje głosem
ZACIĘCIE lub NIEWYPAŁ. Ustalenie przyczyny awarii amunicji lub zacięcia odbywa
się w obecności prowadzącego strzelanie. W razie niemożliwości usunięcia zacięcia
strzelanie powtarza się. W przypadku niewypału zawodnik otrzymuje dodatkowy
nabój za każdy niewypał, a czas strzelania wydłuża się o 1 minutę.
10. W razie uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o
kolejności decyduje większa liczba wyższych trafień, odpowiednio 10-tek, 9-tek,
8-ek itd. W razie takiej samej liczby 10-tek pod uwagę bierze się liczbę trafień

centralnych i ich skupienie. Wątpliwości rozstrzyga i ostateczną decyzję podejmuje
sędzia główny zawodów.
11. W razie równej ilości trafień granatem w okrąg centralny o kolejności decyduje
mniejsza suma odległości od środka okręgu.
12. O kolejności poszczególnych zespołów lub zawodników zadecyduje suma zdobytych
punktów. W przypadku, gdy kilka zespołów lub zawodników uzyska tą samą ilość
punktów, o zajętym miejscu zadecyduje ilość wyższych lokat w poszczególnych
konkurencjach.
III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Uczestnicy zawodów nagradzani są w konkurencjach zespołowych i indywidualnych.
2. W konkurencjach zespołowych nagradzane są zespoły - zdobywcy trzech pierwszych
miejsc w konkurencjach:
- trójbój wojskowy;
- strzelanie z karabinka Beryl
- strzelanie z pistoletu wojskowego (WIST)
- rzut granatem na celność.
3. Podstawą do wyłonienia zwycięskiego zespołu oraz zdobywców drugiego i trzeciego
miejsca jest suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników zespołu.
4. W konkurencjach indywidualnych nagradzani są zdobywcy trzech pierwszych miejsc
w konkurencjach:
- trójbój wojskowy;
- strzelanie z karabinka Beryl
- strzelanie z pistoletu wojskowego (WIST);
- rzut granatem na celność.
5. Podstawą do wyłonienia zwycięskiego zawodnika oraz zdobywców drugiego i
trzeciego miejsca jest suma punktów zdobytych przez nich w poszczególnych
konkurencjach, a w trójboju wojskowym suma punktów zdobytych we wszystkich
konkurencjach.
6. Postanowienia pkt. II, ppkt. 9 - 11 stosuje się odpowiednio.
7. Zwycięzcy w konkurencjach zespołowych i indywidualnych oraz zdobywcy II i III
miejsc nagradzani są pucharem, medalem (odpowiednio złotym, srebrnym i
brązowym) oraz dyplomem.
8. Gościom zawodów mogą być nadawane medale pamiątkowe.
IV. INNE POSTANOWIENIA
Ze względu na potrzebę ubezpieczenia uczestników zawodów, na karcie zgłoszeniowej
należy wypełnić wszystkie rubryki.

Załącznik do Regulaminu
XIV Edycji Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych

KARTA ZGŁOSZENIA
DO XIV EDYCJI CENTRALNYCH ZAWODÓW SPORTOWO-OBRONNYCH
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
………………………………………………………….
(nazwa organu zgłaszającego)

Uwaga: przesłać do organizatora zawodów do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Lp.

Stop.

Imię i nazwisko

PESEL

Numer
dokumentu
tożsamości

Adres
zamieszkania

Nocleg
26/27
sierpnia
TAK/NIE

Numer rejestracyjny pojazdu:

……………………………………………………..
(data, podpis i pieczęć organu zgłaszającego)

Uwaga:
1.

W ZAWODACH CENTRALNYCH UCZESTNICZĄ WYŁĄCZNIE ŻOŁNIERZE REZERWY.

2.

Zespoły mogą przyjechać na zawody samochodami prywatnymi (cały zespół jednym
samochodem). W takim przypadku podać należy numer rejestracyjny pojazdu.

3.

Nie przewiduje się zgłaszania dodatkowych osób np. kierowników drużyn.

4.

Ze względu na potrzebę ubezpieczenia uczestników zawodów, oraz zgłoszenia listy uczestników
do 1 WBPanc, na karcie zgłoszeniowej należy wypełnić wszystkie rubryki

