X Zawody Historyczne KSSK GWARD
22.08.2020, strzelnica Kwidzyn
Regulamin zawodów
1. Cel zawodów
• popularyzacja strzelectwa sportowego i historycznego
• integracja środowisk strzeleckich i proobronnych
• integracja środowisk kolekcjonerskich
• wyłonienie najlepszych zawodników
2. Organizator zawodów
• Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie GWARD
• ul. Warszawska 18, 82-500 Kwidzyn, https://gward.kwidzyn.pl
• Radosław Bator, tel. 668 544 663, e-mail: radob@poczta.onet.pl
3. Termin i miejsce zawodów
• data zawodów 22.08.2020, godz. 10-15
• Strzelnica w Kwidzynie, ul. Strumykowa
4. Program zawodów
• pistolet centralnego zapłonu „Pistolet Historyczny”, pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu
skonstruowany do roku 1945 – 3 strzały próbne + 10 ocenianych, odległość 25 m., postawa stojąca
• karabin centralnego zapłonu „Karabin Historyczny”, karabin skonstruowany do roku 1945, – 3 strz. próbne
+ 10 ocenianych, odległość 100 m., postawa leżąca
• karabin centralnego zapłonu „Karabin Samopowtarzalny”, karabin samopowtarzalny skonstruowany do
roku 1955 – 3 strz. próbne + 10 ocenianych, odległość 100 m., postawa leżąca
• zawody odbędą się w godzinach 10-15
5. Uczestnictwo
• posiadający licencję zawodniczą PZSS
• kategoria open
6. Punktacja
• indywidualna.
7. Nagrody
• za miejsca I - III- dyplomy
8. Zgłoszenia
• termin zgłoszeń, na miejscu przed rozpoczęciem zawodów najpóźniej do godziny 10.00
9. Koszty uczestnictwa
• startowe: 50 zł od osoby startującej,
10. Sprawy różne
• zawodnicy mogą strzelać z własnej lub użyczonej broni i amunicji
• broń musi posiadać oryginalne przyrządy celownicze, nie dopuszcza się przyrządów optycznych
• w przypadku niejasności odnośnie używanej broni, o jej dopuszczeniu do zawodów będzie decydował
Przewodniczący Komisji RTS
• przy strzelaniu z pistoletu dopuszcza się strzelanie z obu rąk
• przy strzelaniu w pozycji leżącej dopuszczalne jest używanie jednej podpórki pod przednią część karabinu
• każdy zawodnik powinien posiadać ochronniki słuchu i okulary strzeleckie chroniące przed rykoszetami
• w konkurencjach „Karabin Historyczny” i „Karabin Samopowtarzalny” nie można używać tej samej broni
• w celach kontroli strzałów nie wolno używać przyrządów optycznych ani pomocy innych osób

