
REGULAMIN

WKS 10 IPSC LEVEL 1 HG/PCC 11.04.2021

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, https://wks10.pl

Kierownik zawodów: Kamil Kalinowski

Sędzia główny zawodów: Kamil Kalinowski

3. Termin i miejsce zawodów:

- 11 kwiecień 2021r. rozpoczęcie godz. 09:00,

- strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” Olsztyn, miejscowość Mątki - mapa dojazdu

znajduje się na stronie w/w klubu http://wks10.pl

4. Warunki uczestnictwa:

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą

PZSS (do wglądu przed rejestracją zawodnika).

Zawodnicy mogą uczestniczyć w zawodach strzelając wyłącznie z broni i amunicji własnej.

W zawodach mogą brać udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów i

podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnych warunków).

Zawody odbędą się w klasach sprzętowych zgodnych z regulaminem IPSC

Opłata 80zł (zawodnicy strzelający pistolet i PCC – opłata 160zł) na konto klubu:

41 1160 2202 0000 0003 0761 2868

WARMIŃSKI KLUB STRZELECKI 10 w Olsztynie

UL. PIENIĘŻNEGO 18, 10-003 OLSZTYN

Osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat.

Funkcje zwolnione z opłat określa Organizator lub Kierownik zawodów.

Uwaga! Każdy zawodnik przystępujący do konkurencji musi obowiązkowo być

wyposażony w ochronniki słuchu i okulary ochronne!

https://wks10.pl/
http://wks10.pl/


5. Rejestracja

Rejestracji można dokonywać:

- wyłącznie elektronicznie na adres:

……………………………………………………………………………………….

W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać:

- imię i nazwisko,

- nazwę klubu sportowego,

- klasę sprzętową

- kategorię wiekową (junior, regular, senior, super senior)

6. Opis, przebieg oraz zasady punktacji zawodów:

Tory oraz ich przebieg zostaną przedstawione zawodnikom w dniu zawodów podczas „briefingu”

Regulamin zawodów zgodny z zasadami IPSC.

Ilość torów: 4

Minimalna liczba strzałów ocenianych: 70

Kąty bezpieczeństwa: Lewo-prawo 90 stopni - górna krawędź kulochwytu głównego

7. Komendy wydawane w trakcie zawodów i zasady bezpieczeństwa

Komendy wydawane są przez sędziego:

„Load and make ready / make ready” – zawodnik przygotowuje się do przebiegu toru

„Are you ready” – czy zawodnik jest gotów

„Standby” – oczekiwanie na sygnał timera

SYGNAŁ DŹWIĘKOWY TIMERA ROZPOCZYNA PRZEBIEG

„If you are finished, unload and show clear” – jeżeli skończyłeś rozładuj i pokaż komorę

„If clear, hammer down, holster” – strzał kontrolny, kabura

„Range is clear” – tor czysty, zliczanie punktów

Kąty bezpieczeństwa - maksymalny kąt odchylenia lufy w kierunku lewo i w prawo wynosi 90°

mierzony od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w kierunku środka strzelnicy

(kulochwytu). Kąt pionowy jest ograniczony wysokością kulochwytu.

Za nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa obowiązujących podczas strzelania

strzelający zostaje ZDYSKWALIFIKOWANY (DQ).

Ewentualne zacięcia broni usuwane są indywidualnie przez zawodników w czasie

przewidzianym na strzelanie, maksymalny czas na usunięcie zacięcia 2 minuty.



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.

9. Klauzula Covid 19

W przypadku wydłużenia obostrzeń, czyli dalszy zakaz organizacji zawodów, zostanie 
przeprowadzony trening strzelectwa dynamicznego.


