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1. Cel zawodów:
• Rozwój sportu strzeleckiego oraz konsolidacja środowisk strzeleckich;
• Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń strzeleckich;
• Rywalizacja sportowa i podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego;
• Popularyzacja sportu strzeleckiego;
• Umożliwienie udziału w rywalizacji strzeleckiej zawodnikom nie posiadającym własnej broni.
• Wypełnienie kryteriów startowych do przedłużenia licencji.
2. Organizator zawodów:
• Klub Sportowy Gwardia 1924 w Sosnowcu
3. Sponsor zawodów:
• BUS oraz CKiSZ Sportus
4. Terminy i miejsce zawodów:
• Zawody składają się z 5 rund.
• Poszczególne rundy turnieju odbywać się będą w dniach:
o 23 Styczeń
o 27 Luty
o 20 Marzec
o 17 Kwiecień
o 16 Październik
• Miejsce przeprowadzenia zawodów: Strzelnica przy ul. Braci Mieroszewskich 126B w Sosnowcu
5. Uczestnictwo:
W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS.
Drużyn nie trzeba zgłaszać. Na wynik drużyny składają się maksymalnie 3 najwyższe wyniki zawodników
jednego z klubów.
Zakres aktualnej licencji zawodniczej będzie sprawdzany w dniu zawodów.
6. Konkurencje strzeleckie:
Pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna
Broń:
pistolet bocznego zapłonu
Cel:
tarcza Ts-2
Odległość:
25m.
Postawa:
stojąc z wolnej ręki
Punktacja:
według pierścieni
Przebieg:
seria próbna 5 strzałów – 1 x 5min. 6 serii po 5 strzałów – 6 x 5min.
Ilość strzałów:
35
Ubiór i wyposażenie zgodne z regulaminami ISSF / PZSS
7. Program zawodów
•
•
•

8:40 – Rozpoczęcie zawodów.
Przybycie zawodników na strzelnicę najpóźniej 30min. przed rozpoczęciem zmian
Kontrola techniczna broni od 8:20 przed strzelaniem i wyrywkowo po strzelaniu

•
•

O kolejności wejścia na zmianę decyduje kolejność zgłoszeń.
Zakwaterowanie we własnym zakresie.

8. Broń i amunicja
• Broń bocznego zapłonu w kalibrze 5,6mm wyposażona w mechaniczne przyrządy celownicze zgodna
z wymogami regulaminami ISSF / PZSS
• Dla zawodników nie posiadających swojej broni, broń i amunicję zapewnia organizator zawodów.
Zawodnicy nie posiadający własnego pozwolenia na broń nie zostaną dopuszczeni do zawodów z broni
i amunicji innej niż sponsora zawodów.
• Wyrywkowa kontrola techniczna broni po zakończonej zmianie.
9. Punktacja / klasyfikacja zawodów
• Indywidualna – po każdej rundzie.
• Drużynowa – po każdej rundzie
• Indywidualna generalna ze wszystkich rund
• Drużynowa generalna ze wszystkich rund
10. Nagrody:
W klasyfikacji generalnej:
• Indywidualnej - miejsca I do III – puchary
• Drużynowej – miejsce I - puchar
11. Kadra sędziowska
• Sędzia główny i kadra sędziowska: Sędziowie PZSS, Delegat PZSS
12. Zgłoszenia
• za pośrednictwem strony http://gwardia1924.pl/kalendarz.html
• do zawodów zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy którzy przelewem uiszczą opłatę startową do
ostatniego dnia zgłoszeń na daną rundę – szczegółowe daty w harmonogramach przed każdą z rund
oraz na w/w stronie internetowej.
13. Koszty uczestnictwa:
• Zawodnicy z własną bronią – 50zł
• Zawodnicy bez własnej broni – 90zł
• Opłaty startowe nie będą zwracane w przypadku nieobecności zawodnika w dniu zawodów.
• Dane do przelewu opłaty startowej wysyłane są w odpowiedzi na zgłoszenie.
14. Sprawy różne:
• Decyzje sędziego głównego są ostateczne.
• Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ISSF
• Sponsor zapewnia odpłatnie broń i amunicję.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian regulaminu z przyczyn organizacyjnych lub
niezależnych (awarie itp.)
• Wszystkich uczestników obowiązują zasady bezpieczeństwa, określone w regulaminie strzelnicy.
• Dodatkowe informacje dotyczące zawodów i regulaminu:
• Tel. 781 495 887; gwardia1924@o2.pl

