REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW STRZELECKICH
O PUCHAR ZBYSZKÓW
1. Cele zawodów :
1) Popularyzacja sportu strzeleckiego;
2) Doskonalenie umiejętności strzeleckich entuzjastów strzelectwa;
3) Integracja środowisk strzeleckich;
4) Koleżeńskie spotkanie

2. Organizator zawodów: Solenizanci - Zbyszki / Ciaszkiewicz i Marciniak/
3. Termin i miejsce zawodów: 17 marca /SOBOTA/ 2018r - Strzelnica CSS
Częstochowa ul.św.Andrzeja 8/10
9.45 - Otwarcie zawodów
10.00 - Rozpoczęcie strzelania
Rejestracja w biurze zawodów do godz. 12.00

4. Konkurencja
- pistolet – rewolwer 9mm
•
•
•

Cel: dwie tarcze - TS -2 i TS-9 (biały francuz) w konfiguracji pionowej / jedna pod drugą/
odległość 25 m
postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
Przebieg konkurencji:
-13 strzałów do TS-2 i 13 strzałów do TS-9 w łącznym czasie - 5 min
- do wyniku z tarczy TS-2 będą zaliczone 10 najlepszych przestrzelin

5. Broń i amunicja
Pistolet i rewolwery o kalibrze 9 mm. Minimalny opór języka spustowego 1,00 kg.
Ze względu na charakter konkurencji nie dopuszcza się broni wyposażonej w osłabiacze
odrzutu i inne podobnie działające urządzenia - przepisy techniczne ISSF.
Organizator w wyjątkowych przypadkach może udostępnić broń i amunicję.
Dopuszcza się do korzystania z lunet do obserwacji przestrzelin.

6. Uczestnictwo
Do udziału w zawodach uprawnione są osoby posiadające:
a) licencję zawodniczą PZSS
b) patent strzelecki w przypadku złożenia wniosku o przyznanie licencji

7. Klasyfikacja zawodów
Indywidualna i zespołowa . Zespoły występują w składzie 3 osób. Miejsce zawodnika lub
zespołu określa suma uzyskanych punktów.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje suma
punktów uzyskanych w Ts-2 a w dalszej kolejności ilość „10” wewnętrznych w Ts-2.
/verte/

8. Trofea sportowe
1) Klasyfikacja zespołowa:
I- III miejsca: puchary , IV-VI miejsca dyplomy
2) Klasyfikacja indywidualna
I – III miejsca: puchary, I – VI miejsca: dyplomy, I-VI nagrody-upominki
Ponadto przewiduje się puchar dla zwycięzców w klasyfikacjach:
a) Strzelanie do tarczy Ts-2
b) Strzelanie do tarczy Ts-9
c) Klasyfikacja sponsorów,
d) Klasyfikacja seniorów 60+
e) Klasyfikacja kobiet
f) Klasyfikacja zawodników o imieniu Zbigniew

9. Opłata startowa
Przed przystąpieniem do zawodów uczestnicy konkurencji wnoszą opłatę startową 30,-zł od
każdego zawodnika. Uzyskana kwota jest w całości przeznaczona na organizację zawodów.

10. Zgłoszenia
Ze względów logistycznych (zabezpieczenie techniczne oraz kateringowe) udział w zawodach
uprzejmie proszę potwierdzić telefonicznie (Kol. Zbigniew Ciaszkiewicz tel. kom. 501 579 734 lub
cz11@op.pl , Zbigniew Marciniak tel kom. 888 050 264 lub zbigniewm51@gmail.com
W przypadku wątpliwości regulaminowych lub organizacyjnych proszę kontaktować się pod wyżej
wskazanymi numerami telefonów. Kolejność strzelania – wg kolejności rejestracji w dniu zawodów.

11. Komisja sędziowska
Sędzia główny: Michał Krajewicz - sędzia kl. Państwowej
Zawody odbędą się z Obserwatorem ŚZSS

12. Postanowienia końcowe
W ramach opłaty startowej przewiduje się poczęstunek hiszpańsko-węgiersko….chłopski.
Zawody zostaną przeprowadzone według powyższego regulaminu oraz przepisów technicznych
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom! Protest można składać w
czasie 20 min. od zaistniałej sytuacji.
Biorący udział w zawodach muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.

13. Wzory tarcz

Organizatorzy: ZC+ ZM

