REGULAMIN
Jesienne zawody strzeleckie
Cel zawodów:
1) Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek
2) Popularyzacja i upowszechnianie sportu strzeleckiego
3) Integracja środowisk strzeleckich
4) Nawiązane współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy klubami.
Organizator zawodów:
Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; 07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 3
tel. 602-219-227; e-mail: biuro@obronca.org www.obronca.org
Termin i miejsce zawodów: 23 września (niedziela) od godz. 1000 do 1500
Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA" w Troszynie, ul. Słowackiego 3
Program zawodów:
Konkurencja: Pistolet-karabin (strzelanie szybkie)
Broń centralnego zapłonu: pistolet (dwa magazynki) i karabin centralnego zapłonu (samoczynny – jeden
magazynek) zapewnia organizator lub własna (przyrządy celownicze otwarte)
Cele: tarcza TS-9 – 1 szt. oraz TS-2 – 1 szt.
Odległość: 15 i 25 m
Liczba naboi: 15
Punktacja:
- maksymalnie można uzyskać 60 punktów
- trafienie do sylwetki na tarczy TS-9 zalicza się 1 punkt
- trafienia do tarczy TS-2 zgodnie z przepisami ISSF
Postawa: stojąca-oburącz
Czas przygotowawczy: 3 min.
Czas konkurencji: 30 s, liczony od sygnału dźwiękowego (komendy START)
Opis konkurencji:
Po upływie czasu przygotowawczego sędzia wydaje komendę „ŁADUJ MAGAZYNKI”.
Zawodnik w czasie 1 minuty ładuje 2 magazynki pistoletu po 5 szt. i magazynek karabinu 5 szt.
Na komendę „ŁADUJ BROŃ” jeden magazynek wkłada do pistoletu i przyjmuje postawę „GOTÓW”.
Sędzia podaje komendę „UWAGA”.
Po komendzie „UWAGA” w czasie 3-5 s będzie sygnał dźwiękowy (komenda „START”).
Po sygnale dźwiękowym (komendzie „START”) zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy TS-9 na 15 m dokonuje
wymiany magazynka i oddaje kolejne 5 strzałów do tej samej tarczy po czym ładuje karabin i oddaje 5 strzałów
do tarczy TS-2 na 25 m.
Zakończenie konkurencji na komendę „STOP” w momencie zamknięcia się tarczy na obrotnicy.
Przed opuszczeniem stanowiska strzeleckiego zawodnik ma obowiązek upewnić się, że w komorze nabojowej
lub magazynku nie ma naboju lub pocisku, włożyć wskaźnik bezpieczeństwa i przedstawić bron do kontroli
Sędziemu.
Uczestnictwo:
Wszyscy posiadający licencję zawodniczą PZSS na 2018 rok (po okazaniu). Zawodnicy nieposiadający licencji
klasyfikowani będą poza konkursem.
Klasyfikacja: indywidualna
Nagrody:
za I - III miejsca – trofea lub inne nagrody
za I – V – dyplomy
Zgłoszenia: w dniu zawodów od godz. 930 do godz. 1400
Zapisywanie się na zmiany w dniu zawodów (start wg kolejności zgłoszeń)

Koszty uczestnictwa:
25 zł - opłata startowa za każdą konkurencję (broń i amunicja zawodnika)
5 zł – zawodnicy sekcji wyczynowej i uczniowie lub studenci w wieku do 24 lat. (dotyczy KSS „OBROŃCA”)
Nieodpłatnie – za każdą konkurencję (broń i amunicja zawodnika) po przedstawieniu rezultatu zawodów ze
startu w innym klubie jeżeli wynik zakwalifikowany został w pierwszej dziesiątce tzw. „start
za start” (dotyczy KSS „OBROŃCA”).
Jest możliwość skorzystania z broni i amunicji organizatora wg cennika opłat treningowych.
Sprawy różne:
➢ Dopuszcza się powtarzanie konkurencji w celu podwyższenia wyniku.
➢ Nie uznaje się zacięć broni. Niezużyta amunicja zawodnika nieposiadającego uprawnień do posiadania
broni zostaje zwrócona do organizatora zawodów.
➢ Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie strzelań.
➢ W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie i powyższy regulamin.
➢ Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego stanowiskowego należy składać
bezzwłocznie do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty będą rozpatrywane przez Sędziego Głównego
Zawodów w porozumieniu z Obserwatorem WMZSS.
➢ Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od zamieszczenia
komunikatu z zawodów na stronie internetowej Klubu.
➢ Zawody z udziałem Obserwatora WZSS.
➢ KSS „OBROŃCA Troszyn zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji)
zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych (Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie
wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna
impreza. Art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
➢ Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.

