РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ ЕТАП ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПРЕГЛЕД
ПО СТРЕЛБА С ПИСТОЛЕТ ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА МВР
21.06. – 24.06.2021 г. гр. ВАРНА
На основание точка 8 от „Специализираната методика по стрелкова подготовка на
служителите на МВР”, рег. № 8121з-1556/22.12.2015 г., Вътрешните правила за реда за
организиране и провеждане на тренировъчната и състезателната дейност на служителите от
МВР (утвърдени с МЗ № 8121з-762/02.07.2019 г.) и утвърдения Спортен календар на „Спортна
асоциация – МВР“, от 21.06. до 24.06.2021 г. в гр. Варна ще се проведе заключителния етап от
републиканския преглед по стрелба с пистолет за служители на МВР.
І. Организатори:
„Спортна асоциация – МВР”, ОД МВР Варна и ЦБПС при АМВР.
ІІ. Място за провеждане:
Стрелбищен комплекс на ЦСПП Варна при Академия МВР и 01 РУ – ОД МВР Варна.
ІІІ. Право на участие:
1. Състезатели, служители на МВР.
2. Състав на отборите:
- отбор – мъже (трима служители);
- отбор – жени (две служителки);
- допускат се индивидуални участници (ако от дадено структурно звено не участва
отбор);
3. Курсантите от АМВР имат право да участват след преминато успешно обучение по
стрелкова подготовка през годините и положили успешно изпит за безопасно боравене с
огнестрелно оръжие. Оръжието с което участват е служебно.
ІV. Необходими документи:
1. Списък, заверен от директора на дирекцията или от началника на звено „Човешки ресурси” и
удостоверяващи квалификацията документи за курсантите от АМВР.
2. Служебна карта.
3. Предсъстезателен медицински преглед.
Забележка: Служебната карта се представя на огневата линия, преди старта при
поискване, а медицинското свидетелство на техническата конференция.
V. Система за провеждане:
Провежда се в три части – отборно класиране (полицейска стрелба І ), квалификация за финал
(полицейска стрелба ІІ) и финал за индивидуално класиране.
1. Полицейска стрелба І (отборно)
Зачетни изстрели – 16 броя
- стрелбата се изпълнява с най-малко два пълнителя;
- брой патрони в пълнителите – по 8 (осем) броя във всеки;
- презареждане – задължително зад прикритието. Инцидентно може по всяко време и
навсякъде, но така не отпада задължителното;
- разрешават се допълнителни пълнители;
Мишени – № 4 (гръдна); № 4 (спортна); № 6.2; (2 бр. цели и 2 бр. прикрити наполовина).

Тежести – 2 броя (пудовки с тегло, за мъжете 2 х 20 кг. , а за жените 2 х 8 кг.)
Изискване към оборудването:
- кобур – здраво захванат по тялото; с осигурен бърз достъп до оръжието; да осигурява
здрав захват на оръжието; да покрива спусковата скоба, ложата и цевта на оръжието;
- холдъри – здраво захванати по тялото; да закриват пълнителите повече от половината; да
имат капаци, които се затварят.
Начин на изпълнение:
Състезателят е на изходна позиция 25 м от мишените. Оръжието е в кобур с поставен
пълнител без патрон в патронника. Другите пълнители са поставени в холдъри по тялото.
Дланите са на нивото на главата. При готовност за изпълнение се подава команда
„ВНИМАНИЕ”. След сигнал от таймер изважда оръжието от кобура, вкарва патрон в
патронника на цевта, придвижва се до зона 2 на 12 метра от мишените и изпълнява стрелба в
следната последователност:
- обстрелва мишена № 2 с три изстрела;
- придвижва се до зона 1 и обстрелва мишена № 1 с три изстрела;
- придвижва се до зона 3 и от положение коляно обстрелва мишена № 2 с два
изстрела;
- обезопасява оръжието, прибира го безопасно в кобура, взима двете пудовки, и ги
пренася на указаното място зад шестнайсетия метър;
- от зона 4 зад прикритието презарежда оръжието и обстрелва (отляво или отдясно)
мишена № 4 с два изстрела;
- придвижва се до зона 5 и обстрелва мишени № 3 и № 4 с по три изстрела в
произволен ред.
Оценка на резултата – Времето се отчита с таймер и стрелбата се счита за приключила при
произведени 16 изстрела. Към времето от таймер се добавят наказателни секунди, както следва:
- при попадения намиращи се в зона “10” и “9” върху полученото време за изпълнение на
упражнението не се начисляват наказателни секунди;
- за всяко попадение в зони “8 и 7” се начисляват по 2 наказателни секунди;
- за всяко попадение в зони “6 и 5” се начисляват по 4 наказателни секунди;
- за всяко попадение в зони “4 до 1” се начисляват по 5 наказателни секунди;
- за всеки изстрел извън зоната на отчитане се начисляват 10 наказателни секунди;
- при повече изстрели в мишена се отнемат по-добрите попадения;
- за всяко преминаване на ограничителните линии по време на стрелба се начисляват 10
наказателни секунди;
- за всяко нерегламентирано нарушение се начисляват 10 наказателни секунди;
- при прострелване на прегради, манекени и препятствия в зоната за стрелба се
начисляват 10 наказателни секунди за всяко;
- за изстрел, произведен извън регламента се начисляват 20 наказателни секунди;
- при дисквалификацияция се начисляват 120 наказателни секунди към времето.
За по-добър резултат се приема изстрел попаднал от вътрешната страна на линията в
зоната за отчитане. При попадение върху линията на крайната зона за отчитане се начисляват
седем наказателни секунди.
В полето от мишените до най-далечната зона за стрелба ще бъдат разположени
препятствия затрудняващи стрелбата.
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изходна позиция
Упражнението е изготвено от Кирил Джоджев – инструктор по стрелкова подготовка при
ОДМВР Варна. GSM за връзка: 0898 751 126.
2. Полицейска стрелба ІІ (квалификация за финал)
Зачетни изстрели – 23 бр.
- стрелбата се изпълнявя най-малко с три пълнителя;
- брой патрони в пълнителите – по 8 (осем) броя във всеки;
- презареждане – по преценка на състезателя;
- разрешават се допълнителни пълнители;
Мишени – 8 броя № 6.2 (4 бр. цели и 4 бр. прикрити на половина); 1 брой № 4 (спортна) на
разстояние седем и десет метра от линията за стрелба;

Изискване към оборудването:
- кобур – здраво захванат по тялото; с осигурен бърз достъп до оръжието; да осигурява
здрав захват на оръжието; да покрива спусковата скоба, ложата и цевта на оръжието.
- холдъри – здраво захванати по тялото; да закриват пълнителите повече от половината; да
имат капаци които се затварят.
Начин на изпълнение:
Състезателят е в изходно положение „прав“ в зона „Х“ в началото на коридор на 20 м от
най-далечната цел. Оръжието е в кобур с поставен пълнител без патрон в патронника. Другите
пълнители са поставени в холдъри по тялото. Дланите са на нивото на главата. При готовност
за изпълнение се подава команда „ВНИМАНИЕ”. След сигнал от таймер състезателят изважда
оръжието от кобура, вкарва патрон в патронника на цевта и изпълнява стрелба в следната
последователност:
Придвижва се по коридори и обстрелва целите по ред и начин, който избере, като спазва
стриктно основните, специфични и допълнителни правила – мерки за безопасност, специфични
за стрелбището.
- мишена № 6.2 (цяла) – обстрелва се с три изстрела;
- мишена № 6.2 (прикрита) – обстрелва се с два изстрела;
- мишена № 4 (спортна) – обстрелва се с три изстрела;
Оценка на резултата – Времето се отчита с таймер и стрелбата се счита за приключила
при произведени 23 изстрела. Сборът от точки се дели на времето за стрелба и резултатът се
умножава по 10.
- ако резултата е отрицателен се записват 0 точки;
- за всеки изстрел извън зоната на точкуване се присъждат 10 наказателни точки;
- за изстрел в зона „10“ на мишена № 6.2 се зачитат 5 т.;
- за изстрел в зона „9“ на мишена № 6.2 се зачитат 4 т.;
- за изстрел в зони „8, 7, 6 и 5“ на мишена № 6.2 се зачита 1 т.;
- изстрелите в мишена № 4 (спортна) се зачитат от 1 до 10 точки;
- за изстрел, произведен извън регламента се присъждат 20 наказателни точки.
- за всяко преминаване на ограничителните линии по време на стрелба се присъждат 10
наказателни точки.
За по-добър резултат се приема изстрел попаднал от вътрешната страна на линията в
зоната за отчитане. При попадение върху линията на крайната зона за отчитане се зачита 1
точка.
В полето от мишените до най-далечната зона за стрелба ще бъдат разположени
препятствия затрудняващи стрелбата.
Упражнението е изготвено от Радослав Радев – инструктор по стрелкова подготовка при
ОДМВР Варна. GSM за връзка: 0898 781 031.
3. Финал ( за индивидуалното класиране)
Първите 50 мъже и 30 жени с най-много точки за изпълнение в квалификацията участват
във финал. Последните класирали се с равен резултат се допускат във финала.
Регламента за финала ще бъде представен на участниците на техническата конференция
тридесет минути преди старта. Необходими боеприпаси до 16 броя.
Внимание ! При провеждане на стрелбите да се спазват стриктно мерките за безопасност.
VІ. Протокол, класиране и награждаване:

1. Провеждането на републиканския преглед се съпътства от протокол по откриване и
закриване, който се разяснява по време на техническата конференция.
2. Класиране:
Индивидуално класиране – до 50 място при мъжете и до 30 място при жените
класирането се определя от финалния резултат. При равенство за първите три места се
извършва допълнителна стрелба по регламента за финала.
Отборно класиране – определя се от времето за изпълнение на полицейска стрелба І,
отделно за мъже и жени. При равенство по-предно място заема отбора с по-малко наказателни
секунди за изпълнение на полицейска стрелба І.
Комплексно класиране – определя се от времето за изпълнение на полицейска стрелба І
на отбора мъже и жени на съответната дирекция.
3. Награди:
- индивидуални награди – медали за 1, 2, 3 място и грамоти до 6 място;
- отборни награди – купи за 1, 2, 3 място и грамоти до 6 място;
- комплексни награди – купи за 1, 2, 3 място и грамоти до 6 място.
VІІ. Изисквания към оръжието, оборудването и състезателите:
Служителите на МВР използват само служебно зачислено оръжие в съответствие с
МЗ № 8121з-533/12.05.2015 г. Оръжието се вписва в заявка заверена от директора или от
началника на „Човешки ресурси”.
1. Оръжието и боеприпасите се осигуряват от отборите.
2. Стрелбата се изпълнява с една или две ръце по избор на стрелящия.
3. Разрешава се използването на всеки голямокалибрен пистолет (без револвер) с калибър от
7.65 мм до 9 мм включително.
4. Не се допускат пистолети предназначени само за спортни цели.
5. Разрешава се стандартно оборудване произведено за съответното оръжие – ръкохватка,
лазерен прицел, инфрачервен прицел, фенер и други, като при стрелбата се ползват откритите
мерни прибори.
6. При възникване на засечка, състезателят сам отстранява възникналата неизправност и е за
негова сметка.
7. Оборудване.
- кобур – здраво захванат по тялото; с осигурен бърз достъп до оръжието; да осигурява
здрав захват на оръжието; да покрива спусковата скоба, ложата и цевта на оръжието.
- холдъри – здраво захванати по тялото; да закриват пълнителите повече от половината; да
имат капаци, които се затварят.
8. Задължително е използването на антифони по време на стрелбата.
9. Забранява се всякакво боравене с огнестрелното оръжие извън огневата линия. При
констатирани нарушения отбора ще бъде дисквалифициран.
VІІІ. Ръководство на републиканския преглед:
1. Прегледа се ръководи от:
- ръководители на стрелбата, главни съдии – ЦБПС – АМВР и ОД МВР Варна;
- жури д'апел в състав – ръководителя на стрелбата и двама представители
ръководители на отбори (взима решение по състезателните правила и оценка на резултата);
- съдийски екип – от ЦБПС при АМВР, ОД на МВР Варна и по един представител от
всеки отбор, определени на техническата конференция, разделени на съдийски екипи;
2. Задължения на ръководството:
- следи за прилагането и спазването на настоящия регламент;
- взима решения по подадени писмени жалби;
- при необходимост, прилага нормативните документи на МВР;
- изготвя отчети и протокол за прегледа.

3. Техническо обслужване – от ЦБПС при АМВР и ОД на МВР Варна.
ІХ. Настаняване:
Участниците ще бъдат настанени в хотел „Бриз 2” и „Персей” – гр. Варна.
„Спортна асоциация – МВР” поема разходите за три нощувки на 1 отбор мъже и 1 отбор
жени от дирекция. Всички други разходи са за сметка на дирекциите и спортните клубове.
Х. Заявки за участие и резервации на места за настаняване ще се приемат писмено до
14.06.2021 г. с дата за пристигане и заминаване в ЦБПС – АМВР.
За заявки, получени след определения срок, организаторите не поемат
ангажименти за настаняване.
ХІ. Други:
1. Техническата конференция с участието на ръководителите на отборите ще се проведе на
21.06.2021 г. от 15.00 ч. в сградата на ЦСПП Варна.
2. При установяване на нередовен състезател, същият се отстранява от прегледа.
3. Жалби се подават до 60 минути след приключване на всяка част, чрез водача или треньора на
отбора и се разглеждат от жури д`апел.
4. Всички неупоменати в настоящия регламент въпроси се решават от ръководството на
прегледа.
5. Регламента и окончателните резултати от републиканския преглед се отразяват на
електронната страница на СА – МВР.
Адрес за кореспонденция:
гр. София, ул. „Балша” № 18, стадион „Раковски” – „Спортна асоциация – МВР”
Телефони за връзка, подаване на заявки и допълнителна информация:
тел. 2 58 06 – Е. Велев, Н. Христов, Т. Стоянова
Служебна ел.поща: Деловодство ЦБПС; e-mail: office@sa-mvr.com.

ГЕН. СЕКРЕТАР НА
„СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ – МВР”:
(п)
ЧАВДАР АТАНАСОВ

Приложение 1

ПРОГРАМА

21.06.2021 г. – понеделник
10.00 ч. – 15.00 ч.
15.00 ч.

- Пристигане и настаняване
- Техническа конференция
22.06.2021 г. – вторник (полицейска стрелба І и ІІ)

08.30 ч.
11.00 ч.
11.30 ч.

- Старт (по график)
- Официално откриване
- Старт (по график)
23.06.2021 г. – сряда (полицейска стрелба І и ІІ)

08.30 ч.

- Старт (по график)
24.06.2021 г - четвъртък (финал)

09.15 ч.
09.45 ч.
15.00 ч.

- Техническа конференция
- Старт (по график)
- Награждаване и официално закриване на първенството

Отпътуване от Варна – 15.30 ч. на 24.06. до 10.30 ч. на 25.06.2021 г.

