REGULAMIN
otwartych zawodów strzeleckich 11 października 2020 roku
1.

CEL ZAWODÓW:
1) doskonalenie umiejętności strzeleckich,
2) popularyzacja strzelectwa sportowego,
3) wyłonienie najlepszych zawodników.

2.

ORGANIZATORZAWODÓW:
• Klub Strzelecko - Kolekcjonerski Perkun, 80-297 Miszewko, Ul. Gdyńska 86,
perkun@perkunklub.pl

3.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
1) zawody odbędą się w strzelnicy KSK PERKUN w Miszewku przy ul. Gdyńskiej 86
(szerokość geograficzna: 54.408588 | długość geograficzna: 18.370072),
2) zawody odbędą się w dniu 11 października 2020r. w konkurencjach:
Psp-10, Pcz-10, Kcz-10, Ksp-10, Pcz – choinka na czas, Strzelba - poppery na czas.

4.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WYDANIE METRYCZEK:
1) ZGŁOSZENIA chęci uczestniczenia w zawodach można DOKONAĆ TELEFONICZNIE pod
numerem 601 440 141 od dnia 28 września 2020 roku w godzinach 9:00 – 18:00, albo
na strzelnicy w dniu zawodów,
2) odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze od 9.00 do 14.00, najpóźniej 10 minut
przed konkurencją.

5.

KONKURENCJE:

Strzelnica nr 1:
3) Psp - 10 (pistolet sportowy bocznego zapłonu):
a) odległość 25 m,
b) postawa stojąca,
c) czas trwania konkurencji do 5 minut,
d) 2 strzały próbne,
e) 10 strzałów ocenianych,
f) jedna tarcza TS – 4,
g) bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
h) dopuszczalne trzymanie oburącz;
4) Pcz -10 (pistolet centralnego zapłonu):
a) odległość 25 m,
b) postawa stojąca,
c) czas trwania konkurencji do 5 minut,
d) 2 strzały próbne,

e) 10 strzałów ocenianych,
f) jedna tarcza TS – 4,
g) bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
h) dopuszczalne trzymanie oburącz;
5) Ksp - 10 (karabin sportowy bocznego zapłonu):
a) odległość 25 m,
b) postawa stojąca,
c) czas trwania konkurencji do 5 minut,
d) 2 strzały próbne,
e) 10 strzałów ocenianych,
f) dwie tarcze TS – 4, do których oddawanych jest kolejno 7 i 5 strzałów,
g) bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
h) dopuszczalne trzymanie oburącz;
6) Kcz - 10 (karabin centralnego zapłonu):
a) odległość 25 m,
b) postawa stojąca,
c) czas trwania konkurencji do 5 minut,
d) 2 strzały próbne,
e) 10 strzałów ocenianych,
f) dwie tarcze TS – 4, do których oddawanych jest kolejno 7 i 5 strzałów,
g) bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
h) dopuszczalne trzymanie oburącz.
Strzelnica nr 2:
7) Pcz – choinka na czas (drzewko perkunowskie/cele reaktywne):
a) przebieg konkurencji:
na stole oddalonym od drzewka o 13 metrów, przed zawodnikiem leżą
pistolet oraz załadowany dowolną ilością amunicji magazynek, wraz z
dźwiękiem dzwonu rozpoczyna się konkurencja i liczenie czasu, zawodnik
ma za zadanie takie oddawanie strzałów by przerzucić najpierw trzy liście
w białym kolorze z lewej strony na prawą (w kolejności od dolnego do
górnego), a następnie trzy liście w białym kolorze z prawej strony na lewą
(w kolejności od dolnego do górnego). Dozwolone jest doładowanie
magazynka podczas konkurencji, wynikiem konkurencji jest czas mierzony
do końca konkurencji, tj. momentu przerzucenia ostatniego białego liścia
na górze choinki albo wydania przez zawodnika komendy koniec. Liście
które po strzale wrócą do pierwotnej pozycji zaliczane będą jako
przerzucone,
b) kary czasowe doliczane do wyniku konkurencji:
▪ 10 sekund - za każde trafienie czerwonego liścia,
▪ 20 sekund - za każdy nieprzerzucony na koniec trwania konkurencji
liść,
▪ 20 sekund - za niezachowanie - określonej w przebiegu konkurencji kolejności strącania liści (jednorazowo),
c) brak ograniczenia w zakresie ilości amunicji;

8) Strzelba – poppery na czas(drzewka/cele reaktywne):
a) przebieg konkurencji:
na stole oddalonym o 13 metrów od drzewek, przed zawodnikiem leżą
strzelba oraz amunicja, wraz z dźwiękiem dzwonu rozpoczyna się
konkurencja i liczenie czasu, zawodnik ma za zadanie załadować broń
dowolną ilością amunicji oraz przerzucić 12 liści znajdujących się na dwóch
drzewkach przed nim (zaczynamy od lewego drzewka - od dołu do góry,
następnie prawe drzewko - od góry do dołu), wynikiem konkurencji jest
czas mierzony do końca konkurencji, tj. momentu przerzucenia ostatniego
z 12 liści albo wydania przez zawodnika komendy koniec, liście które po
strzale wrócą do pierwotnej pozycji zaliczane będą jako przerzucone,
b) kary czasowe doliczane do wyniku konkurencji:
▪ 15 sekund - za każdy nieprzerzucony na koniec trwania konkurencji
liść,
▪ 20 sekund - za niezachowanie - określonej w przebiegu konkurencji kolejności strącania liści (jednorazowo),
c) brak ograniczenia w zakresie ilości amunicji,
d) dopuszczalne jest strzelnie wyłącznie ze strzelby typu pump action,
e) dopuszczalna jest wyłącznie amunicja 24 g TRAP.
6.

UCZESTNICTWO:

W zawodach mogą wziąć udział osoby posiadające ważną licencję PZSS, osoby zrzeszone
w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.
7.

KLASYFIKACJA:
Podczas zawodów będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna:
a) w konkurencjach Psp-10, Pcz-10, Kcz-10, Ksp – 10 wg najwyższej sumy
punktów w poszczególnych konkurencjach (w przypadku równych wyników
decydować będzie ilość wewnętrznych dziesiątek itd.),
b) w konkurencjach Pcz – choinka na czas oraz Strzelba – poppery na czas wg
najkrótszego czasu osiągniętego przez zawodnika w poszczególnych
konkurencjach (z uwzględnieniem doliczonych kar czasowych).

8.

NAGRODY:
1) Dwubój Psp i Pcz:
I. miejsce:puchar, medal i dyplom,
II. miejsce: medal i dyplom,
III. miejsce: medal i dyplom,
2) Dwubój Ksp i Kcz:
I. miejsce: puchar, medal i dyplom,
II. miejsce: medal i dyplom,
III. miejsce: medal i dyplom,
3) DwubójPcz – choinka na czas iStrzelba - poppery na czas:
I. miejsce: puchar, medal i dyplom,
II. miejsce: medal i dyplom,
III. miejsce: medal i dyplom,

9.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

1) startowe za każdą konkurencję w wysokości 25,00PLN,
2) amunicja do broni klubowej:
a) Psp: 15,00 PLN,
b) Pcz: 30,00 PLN,
c) Kcz: 35,00 PLN,
d) Ksp: 15,00 PLN,
3) amunicja do borni klubowej dostępna dla konkurencji odbywających się w nowej
części strzelnicy!!!
a) Pcz - choinka na czas: za każde 10 naboi tylko 10,00 PLN,
b) Strzelba – poppery na czas: każdy nabój 1zł .
UWAGA! Jeżeli zawodnik nabędzie większą ilość naboi niż wystrzeli w trakcie konkurencji,
pozostała amunicja zostaje w Klubie.
10.

SPRAWY RÓŻNE:
1) broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa,
2) wadium za protest na piśmie – 100 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium,
3) Wszystkie osoby biorące udział w zawodach, jeżeli chcą być ujęte w komunikacie
klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie Pom ZSS, podczas rejestracji w biurze
zawodów muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS,
4) ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem
podejmuje organizator zawodów,
5) organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie przez Sędziego Głównego, o czym zawodnicy zostaną powiadomieni
przed zawodami,
6) adres e-mail organizatora: perkun@perkunklub.pl.

OPRACOWAŁ:
Jarosław Surawski

