REGULAMIN
OBROŃCA GUN30 (open)
Cel zawodów:
1) Popularyzacja, rozwój sportu strzeleckiego oraz konsolidacja środowisk strzeleckich
2) Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek
3) Zdobywanie odznak strzeleckich
4) Popularyzacja i upowszechnianie sportu strzeleckiego
5) Integracja środowisk strzeleckich
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:
Zawody składają się z 4 rund
Runda 1: 27.02
Runda 2: 13.03
Runda 3: 24.04
Runda 4: 22.05
Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA" w Troszynie, ul. Słowackiego 3
Program zawodów:
Pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna (Psp30 cz.d.)
➢ Broń – pistolet bocznego zapłonu kal. ,22LR
➢ Odległość – 25 m
➢ Tarcza – zgodna z przepisami ISSF – pistolet sportowy
➢ Ilość strzałów: próbne + 30 ocenianych
➢ Czas: 5 + 30 min
➢ Postawa – stojąc z wolnej ręki
➢ Ubiór i wyposażenie zgodne z regulaminami ISSF / PZSS
Uczestnictwo:
konkurencje OPEN - zgodnie z zbiorem regulaminów PZSS, kobiety i mężczyźni posiadający aktualną licencję zawodnika
wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.
Klasyfikacja:
Indywidualna – po każdej rundzie
Drużynowa – po każdej rundzie
Indywidualna generalna ze wszystkich rund
Drużynowa generalna ze wszystkich rund
Nagrody w klasyfikacji generalnej:
indywidualnie: miejsca I – III – trofea lub inne nagrody
drużynowo: miejsce I – puchar
Zgłoszenia:
- zapisywanie się na zmiany telefonicznie lub w dniu zawodów.
- w zgłoszeniu należy podać numer posiadanej licencji PZSS - listy startowe po zamknięciu zgłoszeń dostępne będą na stronie
internetowej www.obronca.org
- wszelkich informacji udziela (zalecamy kontakt e-mail): - Eugeniusz Gorczyca tel. 602-219-227 e-mail: biuro@obronca.org
Koszty uczestnictwa:
- opłata startowa zgodnie z PZSS - 50,00 zł za konkurencję (jeden start);
- dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie na własny koszt.
Sprawy różne:
➢ Kontrola sprzętu obowiązkowa dla każdego zawodnika.
➢ Rezerwacji miejsc noclegowych dokonują uczestnicy,
➢ Osoby chętne do odbycia stażu sędziowskiego proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu do kierownika zawodów
drogą mailową na adres biuro@obronca.org Osoby, które nie dokonają zgłoszenia nie zostaną dopuszczone do pracy na
stanowisku.

