
„XV Pilski Puchar Wiosny” , 30.03.2019r. ( IC-Piła )  

Miejsce:  Chodzież „HUBERTUS” 
Delegat techniczny: Tak - Henryk Stranc s. kl. P Kołobrzeg   
Termin: 30.03.2019 r.(sobota) 
Zawody: Regionalne 
Rodzaje strzelań:  karabin, pistolet, rzutki 
Kategoria wiekowa:  Open 
Kierownik Zawodów:  Arkadiusz Druszcz  Tel. 507372307 e-mail: adruszcz@vp.pl  

 

„XV Pilski Puchar Wiosny” , 30.03.2019 r . (sobota) 
 Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: 
 kulowych – pistolet i karabin  oraz do rzutków strzelba gładkolufowa. 
1.Cel zawodów: 

· Popularyzacja strzelectwa sportowego w szczególności wśród młodzieży. 
· Umożliwienie realizacji „Regulaminu Licencyjnego PZSS”. 
· Promocja Powiatu Pilskiego oraz Regionu Północnej Wielkopolski. 
· Kwalifikowane współzawodnictwo w strzelectwie sportowym. 

2. Organizatorzy: 
· Bezpośredni: Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła. 
· Współorganizator: Zarząd Powiatu Pilskiego. 

3. Termin i miejsce zawodów: 
· 30.03.2019 r. w godz. 10.00 -14.30 (sobota). 
· Strzelnica „HUBERTUS” Chodzież (obowiązuje regulamin „HUBERTUS” Chodzież). 

4. Program zawodów: 
· 10.00 -10.15 Sprawy organizacyjne. 
· 10.30 Otwarcie zawodów. 
· 10.45 Rozpoczęcie konkurencji w pawilonach i na osiach: 
1. Pawilon 25 m – tarcze elektroniczne: pistolet/rewolwer boczny zapłon kal. 5,6 mm                                                
-   10 strz. ocenianych, 5 strz. próbne. 
2. Pawilon 50 m – tarcze elektroniczne: karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm                                                       
–   10 strz. ocenianych, 5 strz. próbne 
3. Oś 100 m – karabin centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze, bez lunet .                                                      
–   10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne.(tarcze kartonowe) 
4. Oś „Trap” stanowisko 3. 
– 10 rzutków ocenianych – 3 próbne 
5. Oś „Dzik” – 25 m. pistolet centralny zapłon 
- 10 strzałów ocenianych – 5 próbnych (tarcze kartonowe) 
· Ok.godz.14.15 zakończenie zawodów ( w zależności od ilości startujących) 

5. Uczestnictwo: 
· Posiadający aktualną  licencję PZSS .  
· Konkurencje kulowe mały kaliber od lat 13, kulowe duży kaliber i do rzutków od lat 18. 

6. Klasyfikacja: 
· Indywidualna: Open 

7. Nagrody: 
· Indywidualnie za I miejsce w konkurencji puchar 
· Dyplomy za miejsca I –V 

8. Zgłoszenia: 
· email: sks-ic@wp.pl do 25.03.2019 r. oraz w dniu zawodów do godz. 11.00 w dniu zawodów. 

9. Koszty uczestnictwa: 
· Startowe: 40,00 zł od konkurencji. ( broń i amunicja własna, spełniająca wymogi strzelnicy) 
· Zabezpieczamy broń i amunicję (startowe – 40 zł + koszty zużytej amunicji) 
· Kontrola broni przed startem na stanowisku. 

10. Istnieje możliwość treningu z wybranej broni w każdy piątek - (po wcześniejszej rezerwacji). 
11. Oświadczenie startującego. 
      Startujący oświadcza przez złożenie podpisu na metryczce, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy               
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami) przez SKS „ Inter-Continental” Piła,  w 
tym również nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku z danymi osobowymi.                                                                
12. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW. 

 Za Organizatorów – Kazimierz Sadowski 
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