Wszystkie konkurencje są wpisane do kalendarza PZSS i liczą się do odnowienia licencji!!!
ZAWODY STRZELECKIE

24.06.2018

REGULAMIN
1. CEL ZAWODÓW :
• Doskonalenie umiejętności strzeleckich
• Popularyzacja strzelectwa sportowego
• Wyłonienie najlepszych zawodników
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
•
Klub Strzelecko - Kolekcjonerski Perkun, 80-297 Miszewko, Ul. Gdyńska 86, perkun@perkunklub.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :

•

•
•
•
•
•

Zawody odbędą się na strzelnicy KSK PERKUN w Miszewku przy
ul. Gdyńskiej 86
Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072
Zawody odbędą się w dniu : 24.06.2018r
w konkurencjach:
Psp-10, Pcz-10, Ksp-10, Pcz-10 dynamika od godziny 9:00 do 14:00
Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze od 9.00 do 13.00
Ksp9-30m od 14:00
Odbiór metryczek z Ksp9 w dniu zawodów w biurze od 9.00 do 14.00

4. PROGRAM ZAWODÓW :
•

Psp-10: pistolet sportowy bocznego zapłonu, bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, odległość 25 m, czas
konkurencji 3min, tarcza TS-4, ilość strzałów ocenianych 10 (3 strzały próbne, czas 1min), postawa stojąc,
dopuszczalne trzymanie oburącz.

•

Pcz-10 : pistolet centralnego zapłonu , bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, odległość 25 m, czas
konkurencji 3 min, tarcza TS-4, ilość strzałów ocenianych10 (3 strzały próbnych, czas 1min), postawa stojąc,
dopuszczalne trzymanie oburącz.

•

Ksp-10 stojąca: karabin sportowy bocznego zapłonu, bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, odległość 25
m, czas konkurencji 3 min, tarcza TS-2, ilość strzałów ocenianych 10 (3 strzały próbne, czas1min), postawa
stojąc.

•

Pcz-10 pistolet centralnego zapłonu kal. do 12 mm - Pistolet dynamiczny - strzelanie
ze zmianą magazynka i pomiarem czasu.

o
o
o

o

Dozwolona optyka i urządzenia optoelektroniczne odległość 10 m, 10 sztuk amunicji rozmieszczonych po 5szt
w dwóch magazynkach.
Postawa startowa: rozładowany pistolet oraz dwa magazynki leżą na półce przed zawodnikiem, zawodnik w
postawie relaks z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała.
Na sygnał, podnieść broń i pierwszy magazynek, załadować broń, ostrzelać cel, wymienić samodzielnie
magazynek i ponownie ostrzelać cel. Jeśli zawodnik wykona ruch (np. podniesie ręce) przed sygnałem, za
pierwszym razem sędzia przerywa próbę i daje zawodnikowi ostrzeżenie, przy drugim razie zawodnik zostaje
zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie.

Wynik zawodnika (factor) oblicza się dzieląc sumę zebranych punktów przez uzyskany wynik punktowy z
dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
ZAWODY KARABINOWE OPRACOWANE PRZEZ FIRMĘ DH.AREL
Przemek opracował regulamin i dostarczy cele.

•

Ksp-9 /30m: karabin sportowy bocznego zapłonu.
o Dopuszcza się karabinki z optyką, wyposażone w magazynki repetiery jak również półautomaty.
Dopuszczone jest używanie: dwójnogów przymocowanych do broni. Dopuszcza się podparcie

broni w jednym miejscu (pomiędzy końcem wylotu lufy, a kabłąkiem spustowym). Zabronione
jest używanie dwójnogów typu F-Class, Benchrest.
❖ Karta Toru
➢
➢
➢
➢

➢

Po komendzie „na stanowisko” zajmujemy stanowisko, ładujemy broń oraz magazynki. Czas 20 sekund.
Po komendzie „start” rozpoczynamy ostrzeliwanie celi. Czas 40 sekund.
Po komendzie „stop” przerywamy strzelanie.
Ilość celi - 8 Odległość 30 m. Wszyscy zawodnicy strzelają do celi od największego do najmniejszego bez
możliwości strzału poprawkowego. Strzał niecelny- zawodnik odpada, strzał celny zawodnik przechodzi dalej.
W przypadku nie trafienia 1-wszego celu oddajemy do niego 1-den dodatkowy strzał w ramach limitu czasu i
kontynuujemy ostrzeliwanie pozostałych celi pod warunkiem, że 2-gi strzał był celny. Jeżeli drugi strzał był
niecelny kończymy strzelanie.
Postawa siedząca lub stojąca.

❖ Punktacja
➢

Cele nr od 1 do 7 liczone po 1 pkt. Cel nr 8 liczony 2 pkt.

➢ FINAŁ
➢

W wypadku uzyskania takiej samej najwyższej ilości punktów przez zawodników, w celu wyłonienia
zwycięzcy, przeprowadza się finał według powyższych zasad dla zawodników z najwyższą ilością pkt.,
zmieniając czas na 20 sekund.

5. UCZESTNICTWO :
W wieloboju mogą wziąć udział osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach
strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.

6.Klasyfikacja
INDYWIDUALNA w konkurencjach:
•
•
•

Psp-10, Pcz-10,Ksp-10 (w przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.)
Pcz -10 najlepszy wynik
Ksp-9 najlepszy wynik
.

7. NAGRODY :
•
•
•
•
•
•

W konkurencji Psp 10 (młodzicy) –I miejsce puchar i dyplom II i III miejsce medale i dyplomy
W wieloboju Psp-10, Pcz-10, Ksp-10 puchary i medale od I do III miejsca
Pcz –dynamika - I miejsce puchar i dyplom II i III miejsce medale i dyplomy
Ksp 30m- I miejsce pokrowiec długa broń medal i dyplom II i III miejsce medale i dyplomy
Wręczenie dyplomów po zawodach

8. KOSZTY UCZESTNICTWA :
•
•

Zawodnik startujący tylko w jednej konkurencji płaci startowe w wysokości 25 zł. Każda następna
konkurencja 20 zł wpłacane przed startem w biurze zawodów.
Amunicja
- Psp : 15zł
- Ksp : 15zł
- Pcz : 30 zł
-Pcz10-dynamika 25zł
-Ksp 9 - 10zł

9. SPRAWY RÓŻNE :
•
•
•

•

Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym
umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze zawodów muszą okazać aktualną licencję
zawodniczą PZSS.
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy
zawodów.
OPRACOWAŁ:
Jarosław Surawski

