REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW KLUBOWYCH
SYLWESTROWYCH
W STRZELECTWIE SPORTOWYM
1. Cel zawodów:
- doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz
wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami w zakresie rozwijania strzelectwa i
- sprawności fizycznej,
- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych.
2. Organizator zawodów:
Warmiński Klub Strzelecki “10” w Olsztynie, http://wks10.pl/
3. Termin i miejsce zawodów:
- 27 grudnia 2020r. rozpoczęcie godz 09:00,
- strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” Olsztyn, miejscowość Mątki - mapa dojazdu
znajduje się na stronie w/w klubu http://wks10.pl/
- zakończenie zawodów w dniu 27 grudnia 2020r.
4. Warunki uczestnictwa:
W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą
PZSS (do wglądu w trakcie zawodów).
W zawodach mogą brać udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów i
podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnych warunków).
W każdej z konkurencji możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika.
5. Rejestracja
Rejestracji można dokonywać:
wyłącznie elektronicznie na adres: https://bit.ly/3nu7MBS
W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać:
imię i nazwisko,
nazwę klubu sportowego,
konkurencje, w których zawodnik zgłasza udział.
okno czasowe, w którym zawodnik będzie strzelał.
adres e-mail.
6. Konkurencje i opłaty
Na osi 25m.
1) Pistolet centralnego zapłonu, 10 strzałów, do tarczy TS-4.
2) Pistolet bocznego zapłonu, 5 strzałów, do tarczy IPSC.
Na osi 50m.
3) Strzelba, „nine holes”, 7 strzałów celów metalowych.
4) Karabin centralnego zapłonu, 24 strzałów do tarcz IPSC, „El presidente”.
Każda konkurencja płatna 30zł.
Wszystkie opłaty na konto Klubu.
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Osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat.
Funkcje zwolnione z opłat określa Organizator lub Kierownik zawodów.
Uwaga! W związku z ograniczeniami związanymi z COVID19:
– wymagane są własne: maseczka ochronna, rękawiczki, ochrona słuchu i oczu, ochronniki i
okulary klubowe nie będą udostępniane,
– nie będzie niestety poczęstunku, prosimy pamiętać o zabraniu jedzenia i picia,
– zawody odbywają się bez publiczności, wstęp na strzelnicę mają tylko osoby funkcyjne i
zawodnicy zarejestrowani na daną godzinę.
7. Opis, przebieg oraz zasady punktacji zawodów:
Kąty bezpieczeństwa: Lewo-prawo 90 stopni - górna krawędź kulochwytu głównego
1) Pistolet centralnego zapłonu w kalibrze 7,62 - 11,43 mm.
Przebieg: Rozładowany pistolet znajduje się w kaburze lub na stole. Magazynek załadowany
dziesięcioma nabojami w ładownicy lub na stole. Po sygnale sędziego zawodnik ładuje pistolet i
oddaje 10 strzałów w czasie 30 sek, do tarczy TS-4.
2) Pistolet bocznego zapłonu.
Przebieg: Rozładowany pistolet znajduje się w kaburze lub na stole. Magazynek załadowany
pięcioma nabojami w ładownicy lub na stole. Po sygnale sędziego zawodnik ładuje pistolet i oddaje
5 strzałów do jednej tarczy IPSC.
3) Dowolna strzelba gładkolufowa, również samopowtarzalna (semi-auto), kaliber max 12ga,
amunicja: śrut, max 28g. Przyrządy celownicze: dowolne.
Przebieg: zawodnik zaczyna w pozycji swobodnej, rozładowana strzelba przy biodrze. W
przypadku magazynków odłączanych, one również muszą być rozładowane. Amunicja limitowana maksymalnie siedem nabojów w ładownicach, lub na stole. Po sygnale sędziego, zawodnik ładuje
strzelbę i w dowolnej kolejności ostrzeliwuje cele (gwiazda i dwa poppery). Każdy cel musi zostać
ostrzelany przez inny otwór przysłony „nine hole”.
4) Karabin centralnego zapłonu, kaliber 5,45 – 7,62mm, dowolne przyrządy celownicze.
Karabin rozładowany i dwa magazynki załadowane dowolną ilością amunicji na stole.
Zawodnik zaczyna stoją tyłem do stołu (i kulochwytu), z rękami podniesionymi na wysokość
głowy. Na sygnał sędziego odwraca się, ładuje karabin, ostrzeliwuje w dowolnej kolejności,
dwukrotnie, każdą z sześciu tarcz IPSC, zmienia magazynek i ponownie ostrzeliwuje dwukrotnie
każdą z tarcz.
8. Wnoszenie odwołań i pozostałe ustalenia
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu
głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym
niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości
100 zł. W przypadku uznania protestu wpłacona opłata podlega zwrotowi.
UWAGA
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

