PUCHAR PREZESA CSS
REGULAMIN ZAWODÓW
1.

Cele zawodów:
Popularyzacja sportu strzeleckiego
Doskonalenie umiejętności strzeleckich
Integracja środowiska strzeleckiego

2.

Organizator zawodów:
CSS Częstochowa, ul. Andrzeja 8/10

3.

Termin i miejsce zawodów:
20 czerwca 2021 (niedziela) - Strzelnica CSS

4.

Program zawodów:
09.55 Otwarcie zawodów
10.00 Rozpoczęcie strzelań
15.00 Zakończenie zawodów

5.

Konkurencje:
Pistolet centralnego zapłonu 9mm - czas 2 min. - 25 m
5.1.
Przebieg konkurencji: seria oceniana 20 strzałów do tarczy SP1 (po 5 strzałów do okręgów i
10 do figury głównej) - można strzelać oburącz - bez strzałów próbnych.
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5.2.

6.

Strzelba dynamiczna
Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego (strzelba nie załadowadowana,
kondycja 3), zgłoszenie gotowości. Po sygnale zawodnik rozpoczyna ostrzeliwanie celów.
Tor podzielony na 3 stanowiska. Na stanowisku 1 należy ostrzelać 6 celów, na stanowisku 2
należy ostrzelać 6 celów, na stanowisku 3 należy ostrzelać 6 celów (łącznie 18). Zawodnik
może doładowywać strzelbę na dowolnym stanowisku lub w przejściu między stanowiskami.
Ocena: przewrócony popper – 5 pkt, cel „no shoot” – kara 10 pkt, końcowy wynik - faktor.
Dozwolona jest dowolna strzelba w kalibrze 12 bez kolimatora. Ilość amunicji dowolna.
Amunicja, która upadnie na podłoże jest traktowana jako amunicja stracona. Klasa
sprzętowa standard manual i standard. Limit czasowy konkurencji 2 minuty.
Karabin pneumatyczny Kpn 20 - czas 20 min.
5.3.
Przebieg konkurencji: seria oceniana 20 strzałów (4 tarcze po 5 strzałów do każdej z tarcz).
Dowolna ilość strzałów próbnych w trakcie trwania konkurencji.
Pistolet pneumatyczny Ppn 20 - czas 20 min.
5.4.
Przebieg konkurencji: seria oceniana 20 strzałów (4 tarcze po 5 strzałów do każdej z tarcz).
Dowolna ilość strzałów próbnych w trakcie trwania konkurencji.
Mini Snajper .22 LR - czas 10 min. - 50 m - przyrządy optyczne - postawa leżąca.
5.5.
Dopuszcza się zastosowanie podpórki przedniej w formie worka lub dwójnogu. Żadna część
broni nie może opierać się na podłożu.
Przebieg konkurencji: seria oceniana 10 strzałów do 5 tarcz Kpn (po 2 strzały do każdej z
tarcz) - dowolna ilość strzałów próbnych do tarczy Kpn (lewej).
Broń i amunicja:
- Broń i amunicja własna
- Organizator odpłatnie może udostępnić broń i amunicję

7.

Uczestnictwo:
Do udziału w zawodach uprawnione są osoby legitymujące się licencją zawodniczą PZSS

8.

Opłaty za udział w zawodach:
- 30 PLN za konkurencję
- Juniorzy CSS, osoby funkcyjne, sędziowie - bezpłatnie, pozostali juniorzy 50% stawki

9.

Zgłoszenia na zawody:
Zgłoszenia zawodników przez platformę: https://zawodnik.rezultaty24.pl/login

10.

Klasyfikacja zawodów:
- Puchar Prezesa - według klasyfikacji GP dla zawodnika z największą ilością zdobytych
punktów z poszczególnych konkurencji (1 m - 6 pkt, 2 m - 5 pkt, 3 m - 4 pkt, 4 m - 3 pkt, 5 m
- 2 pkt, 6 m - 1 pkt). W przypadku równej ilości punktów Puchar zdobywa zawodnik, który
startował w mniejszej ilości konkurencji. Jeżeli ilość punktów i konkurencji jest równa o
zwycięstwie decyduje “złoty strzał” do tarczy TS-2 na 25 m (Pcz 9 mm).
- Indywidualna za poszczególne konkurencje - miejsce I, puchar i dyplom, miejsca II i III
medale i dyplomy, IV-VI dyplomy.

11.

Organizacja:
- 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.
- Zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.
- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu
głównemu zawodów, a jego decyzje są ostateczne. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny
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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, przepada na rzecz organizatora w razie nie uznania zasadności protestu.
Przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
W związku z obowiązującym stanem epidemii zawody odbędą się zgodnie z aktualnymi
wytycznymi: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Zawody z udziałem obserwatora ŚZSS.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zalecamy zawodnikom, którzy mogą nie pamiętać
obsługi którejś z jednostek broni o trening przed zawodami. Brak znajomości obsługi broni
na zawodach spowoduje dyskwalifikację.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: KLAUZULA

Opracował: Jarosław Pietruszka
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