Regulamin Wakacyjnych Zawodów Klubu Strzeleckiego CEL

Cel zawodów;







wytypowanie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach,
propagowanie sportów strzeleckich,
edukacja w zakresie przepisów PZSS
integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach
utrwalanie właściwych i bezpiecznych zachowań związanych z użytkowaniem
broni palnej,
prezentacja kolekcjonerskich egzemplarzy broni palnej.

Organizator zawodów:
Klub Strzelecki Cel Grójec
05-600 Grójec ul. Olimpijska 9/42
Termin i miejsce zawodów:
03.08.2019 (sobota) godzina 10:00 Strzelnica Giżycko ul. Myśliwska
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn niezależnych
i nieleżących po stronie organizatora.
Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy posiadający licencje zawodnicze PZSS, strzelcy
nieposiadający licencji zawodniczych PZSS ale zrzeszeni w klubach należących do PZSS
oraz posiadacze indywidualnych pozwoleń na posiadanie broni palnej, miłośnicy strzelectwa.
Program zawodów:




rozpoczęcie zawodów,
omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów,
omówienie konkurencji strzeleckich,





rozpoczęcie konkurencji strzeleckich,
zakończenie zawodów,
rozdanie nagród.

Konkurencje:
1. KBZ – KARABIN BOCZNEGO ZAPŁONU

dowolny karabin bocznego zapłonu z przeziernikowymi przyrządami
celowniczymi,

dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,

postawa leżąca,

odległość 50 metrów,

tarcza strzelecka TS – 1,

3 + 7 (10 strzałów ocenianych)

I seria 3 strzałowa - 3 min., II seria 7 strzałowa - 7 min.

zawodnicy podchodzą do tarczy po strzałach próbnych.

koszt konkurencji 30 zł.

zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z
broni oraz amunicji organizatora (organizator zapewnia broń typu SM - 2 ).

2. KCZ – KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU

dowolny karabin centralnego zapłonu z otwartymi przyrządami celowniczymi

dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,

postawa siedząca,

odległość 50 metrów,

tarcza strzelecka NT 23 P ( Popiersie żołnierza)

3 + 7 (10 strzałów ocenianych)

I seria 3 strzałowa - 3 min., II seria 7 strzałowa - 7 min.

zawodnicy podchodzą do tarczy po strzałach próbnych.

koszt konkurencji 40 zł.

zawodnicy nieposiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z
broni oraz amunicji organizatora (organizator zapewnia broń typu AR lub AK 47,
Beryl, AKMS ).

3.






PCZ – PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU
dowolny pistolet centralnego zapłonu w dowolnym kalibrze
mechaniczne przyrządy celownicze,
dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,
postawa stojąca dowolna,
odległość 25 metrów,


tarcza strzelecka TS – 2,

3 + 7 (10 strzałów ocenianych)

I seria 3 strzałowa - 3 min., II seria 7 strzałowa - 7 min.

koszt konkurencji 30 zł.

zawodnicy podchodzą do tarczy po strzałach próbnych.

zawodnicy nieposiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z
broni oraz amunicji organizatora (organizator zapewnia broń typu pistolet CZ sp01
SHADOW, GLOCK 17, )

4.

PSP PISTOLET SPORTOWY

Pistolet bocznego zapłonu

dowolny pistolet bocznego zapłonu w kalibrze 22 lr

mechaniczne przyrządy celownicze,

dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,

postawa stojąca dowolna,

odległość 25 metrów,

tarcza strzelecka TS – 2,

3 + 7 (10 strzałów ocenianych)

I seria 3 strzałowa - 3 min., II seria 7 strzałowa - 7 min.

Koszt konkurencji 30 zł.

zawodnicy podchodzą do tarczy po strzałach próbnych.

zawodnicy nieposiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z
broni oraz amunicji organizatora (organizator zapewnia broń typu pistolet
HAMMERLI X- ESSE)

5. SG + PCZ – Strzelba Gładkolufowa + Pistolet Centralnego Zapłonu

dowolna strzelba gładko lufowa z mechanicznymi przyrządami celowniczymi,
przeładowywana w trybie pump – action (nie dopuszcza się strzelb z trybem
przeładowania automatycznego),

dowolny pistolet w kalibrze 9 x 19 para z mechanicznymi przyrządami
celowniczymi,

dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria,

postawa stojąca dowolna,

odległość 15 metrów,

cele: 10 metalowych celów reaktywnych (popery + blachy),

5 strzałów ze strzelby gładkolufowej + 5 strzałów z pistoletu,

broń znajduje się na stoliku przed strzelcem (strzelba niezaładowana, w
przypadku pistoletu załadowany magazynek, nie podpięty do broni)

konkurencja na czas mierzona przy pomocy Timera,


rozpoczęcie po dźwięku timera (ładowanie strzelby, ostrzelanie celów,
odłożenie strzelby z otwartą komorą, następnie podpięcie magazynka do pistoletu,
przeładowanie, ostrzelanie celów, rozładowanie broni, sprawdzenie pistoletu,
sprawdzenie strzelby),

nietrafienie celu lub nieprzewrócenie celu traktowane jest karą czasową w
postaci dodania 5 sekund za każdy niezaliczony cel,

zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość skorzystania z
broni oraz amunicji organizatora (organizator zapewnia broń typu strzelba pumup–
action i pistolet CZ Shadow).

Koszt konkurencji 30 zł.
6. STRZELBA RZUTKI
–
10 strzałów ze Strzelby Gładkolufowej typu BOK do rzutków wyrzucanych z
bunkra. - kal. 12/70 - startowe 40 zł.
–
Broń własna lub klubowa.
7. STRZELBA BALONY
konkurencja młodzieżowa broń i amunicję zapewnia organizator
Dowolna ilość strzałów ze strzelby. Cel balony
kaliber 12/70startowe strzał 3 zł
Konkurencja 1. i 2. będzie prowadzona równolegle na tej samej osi i w tym samym czasie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji.
Konkurencja 3. i 4. będzie prowadzona równolegle na tej samej osi i w tym samym czasie.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji.
Opłaty:
- opłata wejściowa 30zł

opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach z bronią i
amunicją organizatorów wynosi: 200 zł.

opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach z bronią i
amunicją własną lub użyczoną wynosi: 150 zł.


start bezpłatny wyłącznie dla sędziów pełniących czynności na zawodach.

Klasyfikacja:

na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w
poszczególnych konkurencjach,

o zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów,


w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem PZSS najpierw
liczy się większa ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie większa liczba punktów.

w przypadku konkurencji SG + PCZ o najwyższym miejscu decyduje
najkrótszy czas.

Nagrody:



za zajęcie miejsc 1 – 3 w każdej kategorii przewidziane są medale,
za zajęcie miejsc 4 – 6 w każdej kategorii przewidziane są dyplomy.
Zgłoszenia:

Zapisy podczas zawodów do godz. 14.00.
Ustalenia końcowe:

Dla osób startujących w zawodach organizator przewidział poczęstunek oraz
herbatę, kawę i wodę.

Zawody są zgłoszone do kalendarza imprez WMZSS i liczą się do przedłużenia
licencji.

Zawody będą przeprowadzone w oparciu o przepisy bezpieczeństwa PZSS,
regulamin strzelnicy i regulamin własny organizatorów.

Ewentualne protesty będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia wyników
konkurencji.

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu zawodów
wyznaczonemu przez organizatorów.

