REGULAMIN KLUBOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH TRÓJBÓJ GŁADKOLUFOWY 2019
1. Cel zawodów:
- popularyzacja strzelectwa sportowego
- wyłonienie najlepszych zawodników
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS
- doskonalenie umiejętności strzeleckich
2. Organizator zawodów:
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 - ka”
Kontakt: tel. 604 608 251
email: klub10ds@poczta.onet.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
- 14.07.2019 Godzina: od 11 do 16.00
- GRUPA EVENTOWA SPARTA Wapienniki, 97-512 Smotryszów 17, Gmina Kodrąb
4. Program zawodów:
- Mini trap: łączna liczba rzutków – 15, maksymalna ilość strzałów - 24, ilość stanowisk - 3.
Zawodnik strzela 3 serie po 5 rzutków. W każdej serii zadaniem zawodnika jest trafienie 3 pojedynczych rzutków odchodzących + 1
dubletu (razem pięć rzutków). Wartość trafionego rzutka: 1 pkt. Maksymalna ilość punktów: 15. Po zakończeniu serii zawodnik
zmienia stanowisko i strzela kolejną serię. Zawodnik rozpoczyna strzelanie po wydanej przez siebie komendzie „DAJ”, po której
może oddać nie więcej niż 2 strzały. Wynikiem jest suma trafień x 3,3.
- Strzelba dynamiczna: cele reaktywne - 12szt., liczba strzałów - 6, strzelanie na czas, zawodnik decyduje czy ostrzeliwuje cele
wyżej lub niżej punktowane, trafiony popper - 3 pkt., blacha - 5pkt., trafiony cel „no shoot” - 5ptk. karnych. Ładowanie po
sygnale timera w sekwencji: 4+2 lub 2+2+2, doładowanie możliwe po odstrzeleniu wszystkich załadowanych nabojów, maksymalna
ilość punktów: 30. Wynikiem jest uzyskany faktor: pkt./czas x 20 (w przypadku korzystania ze strzelby automatycznej dolicza

się 3 sek., strzelby z wymiennym magazynkiem dolicza się dodatkowo 5 sek.).
- Strzelba statyczna: 5 strzałów oddanych w sekwencji: 3+2 lub 2+2+1, amunicja typu Breneka, cel - tarcza papierowa do
konkurencji pistolet szybkostrzelny, odległość 25 m, pozycja stojąc, czas konkurencji 5 min. Ładowanie i strzelanie po komendzie
START. Wynikiem jest suma wartości ocenionych przestrzelin.
W każdej konkurencji dopuszcza się używania wszystkich rodzajów strzelb przeznaczonych do celów sportowych.
5. Uczestnictwo:
- członkowie Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka” posiadający licencję sportową Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego oraz nieposiadający licencji (poza klasyfikacją)
- zawodnicy innych klubów posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
6. Klasyfikacja:
- łączna ze wszystkich trzech konkurencji (nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich konkurencjach).
7. Nagrody:
- medale oraz dyplomy dla 3 najlepszych zawodników, wydawane wyłącznie podczas ceremonii dekoracji
8. Zgłoszenia:
- zapisy wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do jednego dnia przed zawodami (mail, sms - należy koniecznie podać
nazwisko i imię, wybrane konkurencje oraz określić broń - własna czy klubowa)
- zgłoszenia w trakcie zawodów będą przyjmowane wyłącznie na koniec przygotowanej listy startowej
9. Koszty uczestnictwa:
- opłata startowa 20,00 zł za każdą konkurencję (broń i amunicja własna) – całość: 60,00 zł
- opłata startowa z broni i amunicji klubowej: 20,00 zł za każdą konkurencję + koszty amunicji w zależności od konkurencji (45,00 /
20,00 / 20,00) – całość: 145,00 zł.
10. Sprawy różne:
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi
w strzelectwie sportowym – znajomość powyższych przepisów potwierdzana jest podpisem na liście startowej
- metryczki startowe z nadanym kolejnym numerem startowym wydawane są każdemu zawodnikowi do dalszego wypełnienia – start
w danej konkurencji odbywa się wg kolejności numeru startowego
- każdy zawodnik ma obowiązek posiadać umiejętność praktycznego posługiwania się bronią oraz wyposażeniem strzelnicy – brak
powyższych umiejętności może skutkować dyskwalifikacją
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni)
- obowiązuje 3 minutowy czas na przygotowanie do strzelania
- obowiązuje tylko jeden start w poszczególnych konkurencjach
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora
- sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą uczestniczyć w zawodach
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora

