REGULAMIN
Otwartych Międzyklubowych Pistoletowych
Zawodów Strzeleckich
O Szablę Prezesa Stowarzyszenia Stary Wiarus,
oraz
O Puchar Prezesa Klubu Strzelectwa Sportowego Obrońca Troszyn.
dnia 20 lutego 2021r.
1.

Cele zawodów

1) Wyłonienie zwycięzcy współzawodnictwa strzeleckiego,
2) popularyzacja sportu strzeleckiego;
3) doskonalenie umiejętności strzeleckich entuzjastów strzelectwa;
4) konsolidacja

środowisk

strzeleckich

Stowarzyszenia

o

Charakterze

Strzeleckim,

Kolekcjonerskim i Rekonstrukcyjnego STARY WIARUS i Klubu Strzeleckiego OBROŃCA
TROSZYN;
5) wymiana informacji z zakresu dydaktyki strzelania i technik strzeleckich.

2.

Organizator zawodów:
KSS „OBROŃCA” Troszyn przy pomocy Stowarzyszenia Stary Wiarus;.

3.

Termin i miejsce zawodów:

20 lutego 2021r. strzelnica KS „OBROŃCA” Troszyn, ul. Słowackiego 3, 07-403 Troszyn
•

Godzina 9.00 rejestracja zawodników do zawodów,

•

Godzina 9.30 odprawa techniczna na strzelnicy, otwarcie zawodów,

•

Godzina 9.45 rozpoczęcie strzelań konkurencji,

•

Godzina 15.00 Zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników, wręczanie nagród i
upominków.

Kolejność strzelających (zmian) według kolejności zgłaszających się zawodników w
sekretariacie zawodów. W przypadku potrzeby zmiany kolejności strzelania (problemy z
dojazdem, egzemplarzami broni, itp.) decyzję o kolejności podejmować będzie sędzia główny
strzelań.
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Konkurencje
Strzelanie dokładne:
Cel: tarcza do strzelania dokładnego z pistoletu na 25 m,
3 strzały próbne czas 1 min,
10 strzałów ocenianych, 2 x 5, czas 60 sekund
postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
(obowiązkowa zmiana magazynka)
odległość 25 m.,
postawa wyjściowa – broń w kaburze nieprzeładowana, lub na stoliku,
zapasowy magazynek w ładownicy na pasie, lub na stoliku.
Strzelanie szybkie:
Cel: tarcza TS 9 (biały francuz); prostokąt – 7 punktów, pozostałe strefy
figury zgodnie ze standardowym oznaczeniem:
odległość 25 m.,
postawa stojąc z wolnej ręki lub oburącz,
czas 45 sekund,
ilość strzałów: 2 x 6 = 12 (obowiązkowa zmiana magazynka).
postawa wyjściowa – broń w kaburze nieprzeładowana, lub na stoliku,
zapasowy magazynek w ładownicy na pasie, lub na stoliku.
6. Broń i amunicja
Pistolet kaliber 9 mm zgodny z przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Strzelectwa
Sportowego. Minimalny opór języka spustowego 1000G. Nie dopuszcza się broni wyposażonej w
celowniki optyczne lub optoelektroniczne oraz laserowe wskaźniki celu.
Ze względu na charakter konkurencji nie dopuszcza się broni wyposażonej w osłabiacze
odrzutu i inne podobnie działające urządzenia - przepisy techniczne ISSF.
Możliwe jest uzyskanie broni i amunicji od organizatora, odpłatnie, na podstawie cennika strzelnicy.

7. Uczestnictwo
Do udziału w zawodach uprawnieni są strzelcy, którzy podporządkują się regulaminowi
strzelnicy oraz będą stosować zasady bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią.
8. Klasyfikacja zawodów
Indywidualna - miejsce zawodnika lub zawodniczki określa suma punktów uzyskanych w dwóch
konkurencjach.
2

Dodatkowa indywidualna kobiet - miejsce zawodniczki określa suma punktów uzyskanych w
dwóch konkurencjach.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów o kolejności decyduje wynik w strzelaniu
dokładnym, w dalszej kolejności przestrzeliny w strzelaniu szybkim. Wyniki strzelania będą
obliczane po przeniesieniu tarcz do biura obliczeń zawodów.

Reklamacje

dotyczące wartości przestrzelin będą rozstrzygane natychmiast po zgłoszeniu,

reklamacje i protesty najpóźniej 10 minut po wywieszeniu oficjalnych wyników zawodów.
Decyzja sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin jest ostateczna.

9. Trofea sportowe
w konkurencji INDYWIDUALNEJ:
miejsce I szabla z okolicznościowym grawerunkiem,
miejsca 1 - 3 medale, puchary;
miejsca 1 – 6 dyplomy;

w konkurencji DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ KOBIET
miejsca 1 - 3 medale,
miejsca 1 – 3 dyplomy;
Organizatorzy czynią starania aby czołowym zawodnikom klasyfikacji indywidualnej
zapewnić sportowe upominki rzeczowe.

10.

Postanowienia końcowe.

Opłata startowa od zawodnika lub zawodniczki wynosi 20 zł, w ramach opłaty zapewniamy obsługę
organizacyjną zawodów, kawę herbatę, zimne napoje, słodycze, ciepły strzelecki posiłek.
Uczestnicy biorą udział w przedsięwzięciu na własną odpowiedzialność i ryzyko.
Zalecamy, aby biorący udział w zawodach byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Zawody sędziować będą powołani sędziowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
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W przypadku wątpliwości regulaminowych lub organizacyjnych proszę kontaktować się z
Przedstawicielem Stowarzyszenia Stary Wiarus, sędzią głównym zawodów Adamem Morawskim
607086333 lub Prezesem KSS „OBROŃCA” Troszyn Eugeniuszem GORCZYCĄ tel: 602219227
Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom!
Zawody zostaną przeprowadzone według niniejszego regulaminu, w oparciu o przepisy
Międzynarodowej Federacji Strzelectwa Sportowego.
Listę zgłoszeń zawodników do współzawodnictwa prowadzi sekretariat strzelnicy mail:
biuro@obronca.org

ORGANIZATOR

Obsada sędziowska
Sędzia główny zawodów

Adam Morawski

s. kl. P

Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej

Dariusz Mierzejewski

s. kl. P

Sędzia główny strzelań

Zbigniew Krajewski

s. kl. I

Kier. biura obliczeń

Małgorzata Cichecka

s. kl. P

Sędzia stanowiskowy

Maciej Morawski

s. kl. II

Paulina Morawska

s. kl. II

Biuro zawodów/sekretariat
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