
 

„XVI Pilski Puchar Jesieni”, 10.10.2020r. ( IC-Piła )  
Miejsce: strzelnica „HUBERTUS”- Chodzież 
Delegat techniczny: Tak - Krzysztof Mączka , s.kl.P , Poznań 

Termin: 10.10.2020 r.(sobota) 
Zawody: Regionalne PZSS 
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet, strzelba gładkolufowa 
Kategoria wiekowa: Open–ilość startujących ograniczona zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi, zgłoszenia e-mail, lub 
telefonicznie sms  
Kierownik Zawodów: Arkadiusz Druszcz  Tel. 507372307 e-mail: adruszcz@vp.pl  
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„XVI Pilski Puchar Jesieni”, 10.10.2020r. (sobota) 
 Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: kulowych – pistolet i karabin  oraz strzelba gładkolufowa. 
1.Cel zawodów: 

· Popularyzacja strzelectwa sportowego w szczególności wśród młodzieży. 
· Popularyzacja strzelectwa sportowego w „ Roku 100 –Lecia Zwycięstwa Nad Bolszewikami” 
· Umożliwienie realizacji „Regulaminu Licencyjnego PZSS” oraz Ustawy o Broni i Amunicji. 
· Promocja Powiatu Pilskiego wspierającego strzelectwo sportowe, historyczne oraz kolekcjonerów. 
· Kwalifikowane współzawodnictwo w strzelectwie sportowym. 

2. Organizatorzy: 
· Bezpośredni: Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła. http://www.icpila.eu/ 

· Współorganizator: Zarząd Powiatu Pilskiego. 
3. Termin i miejsce zawodów: 

· 10.10.2020r. w godz. 10.00 -14.00 (sobata). 
· Strzelnica „HUBERTUS” Chodzież (obowiązuje regulamin strzelnicy „HUBERTUS” Chodzież). 
· Uwagi - wytyczne Ministerstwa Sportu  
https://www.gov.pl/web/sport/komunikaty-msport-zwiazane-z-koronawirusem 

4. Program zawodów organizacja prowadzenia konkurencji strzeleckich zgodne z wytycznymi Etap III i IV odmrażania polskiego sportu : 
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i późniejszych rozporządzeń odnośnie uwalniania obostrzeń 
epidemiologicznych. 
Zawody przeprowadzone będą  w systemem zmian  oraz prowadzone na dwóch strzelnicach jednocześnie co umożliwi udział większej 
ilości zawodników. Wyniki będą przekazywanie drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu oraz innych systemów komunikacji. 
Umożliwi to zgodnie z obowiązującymi przepisami cytuję: 
 „W przypadku otwartych strzelnic – na jednej osi strzeleckiej będzie mogła przebywać liczba osób nie większa niż połowa stanowisk 
strzeleckich oraz 1 trener/ sędzia” Przeprowadzenie zawodów z dochowanie wszelkich obostrzeń sanitarnych i epidemiologicznych. 
Łącznie do max 150 startujących na otwartej przestrzeni na jednym obiekcie – strzelnicy.  
Wyniki z obu strzelnic ujęte w jednych rezultatach ( komunikacja elektroniczna między strzelnicami). 
Rozpoczęcie konkurencji bezpośrednio po rejestracji i dopełnieniu obowiązku zachowania ochrony ( maseczki + rękawice) i odległości 
nie mniejszej jak 2 m zgodnie z określeniem miejsca przez zastępcę kierownika zawodów, rotacja zgodnie z czasem zmiany.  
W konkurencji  3 strzały próbne oraz 10 ocenianych, tarcze oceniane tylko przez wyznaczonych. 

· 9:00 -10:00 Sprawy organizacyjne. 
· 10:00 Rozpoczęcie konkurencji na osiach: 
1. Oś 25 m – tarcze papierowe: pistolet/rewolwer boczny zapłon kal. 5,6 mm 
- 10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne. ( postawa stojąca dozwolone oburącz) 
2. Oś 50 m – tarcze papierowe: karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm 
–10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne ( postawa stojąc z oparcia łokciowego o pulpit ) 
3. Oś 100 m – karabin centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze, bez lunet 
- 10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne (tarcze kartonowe) ( postawa stojąc przy słupku) 
4. Oś „Trap” stanowisko 2 i 4. UWAGA: Tylko na strzelnica „HUBERTUS” - Chodzież 
– 10 rzutków ocenianych – 0 rzutki próbne 
5. Oś „Dzik” – 25 m. pistolet centralny zapłon 
- 10 strzałów ocenianych – 3 próbnych (tarcze kartonowe) ( postawa stojąca dozwolone oburącz) 
6. Oś „Zając” -10-15-20m. Pump Action 
- 5 strzałów ocenianych – 0 próbnych x czas (cele reaktywne- poppre) ( postawa stojąca ) 
Ok.godz.14:00 zakończenie zawodów ( w zależności od ilości startujących) 

5. Uczestnictwo: 
· Posiadający aktualną licencję PZSS.  
· Posiadający własną broń lub wcześniej użyczona.  
· Brak stawienia się na określoną godzinę skutkuje brakiem możliwością startu oraz zwrotu startowego. 
· Uczestnictwo, zgodnie z podanym przez organizatora czasem zmiany z zachowaniem wytycznych. Ministerstwa 
Zdrowia co do ilości  zawodników w jednym czasie na strzelnicy otwartej tj. 50% stanowisk na osi + 1 prowadzący 
strzelanie/trener oraz obsługa. 
· Zawodnicy ujęci w  zmianach startujących wg zgłoszenia e-mail lub sms po osobistym potwierdzeniu danych na 
ankiecie uczestnika  zawodów zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz zasad RODO 
 

6. Klasyfikacja: 
· Indywidualna: Open 
· Wyniki ujęte na listach startujących  ( komunikacja elektroniczna ) 

7. Nagrody: 
· Dyplomy uczestnictwa dla zawodników 

http://www.icpila.eu/
https://www.gov.pl/web/sport/komunikaty-msport-zwiazane-z-koronawirusem


8. Zgłoszenia: 
email: adruszcz@vp.pl  lub tel. sms 507372307 do godz. 24:00 w dniu 07.10.2020 r. 
ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA 

9. Koszty uczestnictwa: 
· Startowe: 40,00 zł od konkurencji. ( broń i amunicja własna, spełniająca wymogi strzelnicy i przepisy Ustawy o Broni i Amunicji) 

· Kontrola broni i amunicji przed zawodami oraz wyrywkowo na stanowisku. 
10. Inne procedury w tym wynikające ze stanu pandemii:  

a) Wjazd/wejście na strzelnicą za zgodą Kierownika Zawodów lub kontrolera obecności na podstawie rejestru – e-mail (sms) 
zgłoszenia startu, po sprawdzeniu temperatury ciała, (obowiązek posiadania maseczki i rękawic ochronnych), podpisaniu 
ankiety/metryczki z wpisem: że stan zdrowia umożliwia start w zawodach, że nie jest objęty kwarantanną ponadto wpisać 
numery wnoszonej broni z nr. książeczki posiadacza broni ( wymogi ustawy o broni i amunicji). 

b) Ustawianie samochodu w wyznaczonej strefie, przodem do drogi wyjazdowej. 
c) Potwierdzenie przybycia w biurze zawodów - podchodzenie pojedynczo do funkcyjnych zawodów,  z przestrzeganiem 

odległości wg oznaczonych linii, opłacenie startowego, pobranie NR startowego, który jest identyfikatorem podczas startu nie 
będą wydawane indywidualne metryczki strzelania. 

d) Udanie się na wyznaczoną oś strzelecką zachowując odległość  minimum 2 m od innych strzelców, obowiązuje ubiór i 
osprzęt strzelecki oraz maseczka ochronna i rękawiczki. 

e) Na wyznaczonej osi zgłaszają przybycie u sędziego/prowadzącego konkurencję, który określa kolejność strzelania oraz 
miejsce pobytu na osi strzeleckiej, na liście startowej odznacza obecność. 

f) Po zakończeniu strzelania  konkurencji sędzia prowadzący podaje wynik, który wpisuje na listę startową w pozycji wg NR 
startowego zawodnika, bezpośrednio  wynik przekazuje do biura obliczeń drogą radiową lub telefoniczną.  

g) Stanowisko strzeleckie – punkt kontaktu  strzelającego jest odkażany. 
h) Każdy startujący ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej konkurencji, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego  

odbiera w biurze dyplom uczestnictwa, w którym ujęte  są wyniki poszczególnych konkurencji.  
i) Wjazd/wejście i wyjazd/wyjście  tylko za zgodą Kierownika Zawodów lub kontrolera obecności, po odnotowaniu w rejestrze 

strzelających z podaniem godziny wyjścia. 
j) Organizatorzy dodatkowo posiadają odpowiednią ilość maseczek oraz rękawic i płyny odkażające zgodnie z zgłoszeniem.  
k) Prosimy o przestrzeganie w/w regulaminu zawodów oraz określonych dodatkowych procedur i regulaminu strzelnicy 

„Hubertus”. Kwestie sporne, protesty oraz uwagi organizacyjne przyjmują i rozpatrują kierownik zawodów z kierownikiem 
biura obliczeń i sędzią głównym zawodów. Osoby nie respektujące w/w regulaminu i procedur oraz nie posiadające 
właściwego ubioru w tym okularów i słuchawek ochronnych lub stoperów nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach. 

 
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.  
 
 
11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.  

 

 

Za Organizatorów – Arkadiusz Druszcz 
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