ZAWODY STRZELECKIE
“PUCHAR PREZESA”
REGULAMIN ZAWODÓW
1.

Cele zawodów:
1.1.
Popularyzacja sportu strzeleckiego.
1.2.
Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
1.3.
Integracja środowiska strzeleckiego.
1.4.
Koleżeńskie spotkanie.

2.

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

3.

Termin i miejsce zawodów: 28.06.2020 (niedziela) - Strzelnica CSS

4.

Program zawodów:
4.1.
10.00 Otwarcie zawodów.
4.2.
10.15 Rozpoczęcie strzelań.
4.3.
14.00 Zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

5.

Konkurencje:
5.1.
Pistolet centralnego z apłonu kal. 9 mm - czas 40 sek. - 25 m
Przebieg konkurencji: seria oceniana 20 strzałów do tarczy TS-3 (pistolet szybkostrzelny),
magazynki załadowane 2x10 nabojów, bez strzałów próbnych.
5.2.
Pistolet / rewolwer bocznego zapłonu - czas 10 min. - 25 m
Przebieg konkurencji: seria oceniana 20 strzałów do dwóch czarnych pól tarczy TS-2, po 10
strzałów do każdej z tarcz, konfiguracja pozioma, można strzelać oburącz - 3 strzały próbne
w ciągu 1 min. do jednej z tarcz. Oceniane wyłącznie przestrzeliny w czarnych polach.
5.3.
Strzelba dynamiczna
Przebieg konkurencji: zajęcie stanowiska strzeleckiego (strzelba rozładowana, kondycja 3),
zgłoszenie gotowości. Na stanowisku 1 należy ostrzelać 5 celów reaktywnych. Na
stanowisku 2 należy ostrzelać 5 celów reaktywnych. Zawodnik może doładowywać strzelbę
w przejściu między stanowiskami oraz w dowolnym miejscu na torze po sygnale timera.
(ocena: przewrócony popper – 5 pkt, cel „no shoot” – kara 10 pkt, końcowy wynik - faktor).
Dozwolona jest dowolna strzelba w kalibrze 12 z ręcznym przeładowaniem bez kolimatora,
strzelby półautomatyczne zabronione. Ilość amunicji ograniczona do 10 szt.
5.4.
Karabin pneumatyczny Kpn 20 - czas 15 min.
Przebieg konkurencji: seria oceniana 4 tarcze po 5 strzałów do każdej tarczy.
5.5.
Pistolet pneumatyczny Ppn 20 - czas 15 min.
Przebieg konkurencji: seria oceniana 4 tarcze po 5 strzałów do każdej tarczy.

6.

Broń i amunicja:
6.1.
Broń i amunicja własna.
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6.2.

Organizator odpłatnie może udostępnić broń i amunicję.

7.

Uczestnictwo:
7.1.
Do udziału w zawodach uprawnione są osoby legitymujące się jednym z poniższych
dokumentów:
7.1.1.
Licencja zawodnicza PZSS.
7.1.2.
Patent strzelecki - w przypadku złożenia wniosku o przyznanie licencji.
7.2.
Opłaty za udział w zawodach:
7.2.1.
Od 1 do 3 konkurencji - 30 PLN za konkurencję.
7.2.2.
4 konkurencje - 100 PLN (25 PLN za konkurencję).
7.2.3.
5 konkurencji - 100 PLN (20 PLN za konkurencję).
7.2.4.
Juniorzy CSS, osoby funkcyjne, sędziowie - bezpłatnie.
7.2.5.
Pozostali juniorzy 50% stawki.
7.3.
Zgłoszenia na zawody wyłączenie elektroniczne. Formularz zgłoszenia:
ZGŁOSZENIE NA ZAWODY

8.

Klasyfikacja zawodów:
8.1.
Indywidualna o Puchar Prezesa - suma punktów ze wszystkich konkurencji (max 500)
zawodów przeliczonych proporcjonalnie do wyniku najlepszego zawodnika danej
konkurencji) - miejsca I-III puchary i dyplomy, IV-VI dyplomy.

9.

Organizacja:
9.1.
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.
9.2.
Zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu.
9.3.
Przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora.
9.4.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
9.5.
W związku z obowiązującym stanem epidemii zawody odbędą się zgodnie wytycznymi:
https://www.pzss.org.pl/aktualnosci/organizacja-zawodow
9.6.
W związku z pkt. 9.5 zawody odbędą się bez oficjalnego rozpoczęcia i zakończenia.
9.7.
Zawody z udziałem obserwatora PZSS.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: KLAUZULA
Opracował:
Marcin Mirowski
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