Zawody strzeleckie
18.12.2022

REGULAMIN
1. CEL ZAWODÓW:
 Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 Popularyzacja strzelectwa sportowego.
 Wyłonienie najlepszych zawodników.


ORGANIZATOR ZAWODÓW:
 Klub Strzelecko - Kolekcjonerski Perkun, 80-297 Miszewko, Ul. Gdyńska 86,perkun@perkunklub.pl
 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 się18.12.2022 r. od godziny 9:00 do 17:00 (metryczki wydawane będą do godz.
15:00)

 Zapisy na zawody - telefonicznie pod nr 601-440-141 od dnia 05.12.2022 r. do 16.12.2022 r.
(10:00-17:00). W dniu zawodów bezpośrednio na strzelnicy w ramach wolnych miejsc.
 PROGRAM ZAWODÓW: GŁÓWNA STRZELENICA
Ppn10








(pistolet pneumatyczny):
odległość 10 m,
postawa stojąca, dopuszczone trzymanie oburącz,
czas konkurencji 5 min,
bez strzałów próbnych,
9 strzałów ocenianych, do trzech tarcz po trzy strzały,
bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
tarcze Ppn

Psp25








(pistolet bocznego zapłonu):
odległość 25 m,
postawa stojąca, dopuszczone trzymanie oburącz,
czas konkurencji 5 min,
bez strzałów próbnych,
9 strzałów ocenianych,
bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
tarcza Psp

Psp20 (pistolet bocznego zapłonu):
 odległość 20 m,
 postawa stojąca, dopuszczone trzymanie oburącz,
 czas konkurencji 5 min,
 bez strzałów próbnych,
 9 strzałów ocenianych,
 bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
 tarcza Ksp

Pcz25








(pistolet centralnego zapłonu):
odległość 25 m,
postawa stojąca, dopuszczone trzymanie oburącz,
czas konkurencji 5 min,
bez strzałów próbnych,
9 strzałów ocenianych,
bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
tarcza Pcz,

Kpn10 (karabin pneumatyczny 4.5mm):
 odległość 10 m,
 postawa stojąca,
 czas konkurencji 5 min,
 bez strzałów próbnych,
 9 strzałów ocenianych, do trzech tarcz po trzy strzały,
 bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
 tarczeKpn
Ksp25 (karabin bocznego zapłonu):
 odległość 25 m,
 postawa stojąca,
 czas konkurencji 5 min,
 bez strzałów próbnych,
 9 strzałów ocenianych, do trzech tarcz po trzy strzały,
 bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
 tarcze: Ksp
Strzelba 25- (strzelba gładkolufowa)
• odległość 20 m,
• postawa stojąca,
• czas konkurencji 5 min,
• bez strzałów próbnych,
• 8 strzałów ocenianych, do dwóch tarcz po cztery strzały,
• bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
• amunicja breneka
• tarcza sportowa
Strzelba 25- (strzelba gładkolufowa)
 odległość 25 m,
 postawa stojąca,
 czas konkurencji 5 min,
 bez strzałów próbnych,
 8 strzałów ocenianych, do dwóch tarcz po cztery strzały,
 bez optyki i urządzeń optoelektronicznych,
 amunicja breneka
 tarcza żołnierz

 UCZESTNICTWO:
W zawodach mogą wziąć udział osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby zrzeszone w
klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.
 KLASYFIKACJA:
W każdej konkurencji o kolejności miejsc decyduje suma punktów uzyskanych (w przypadku równych
wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.)
 NAGRODY: Wręczenie nagród w dniu 18.12.2022 po zakończeniu zawodów.
W każdej konkurencji
miejsce I: puchar, medal i dyplom.
miejsce II: puchar, medal i dyplom.
miejsce III: puchar, medal i dyplom.
Po zakończeniu zawodów odbędzie się także rozstrzygnięcie konkursu „Wylosuj pistolet” – osoby
biorące udział w losowaniu muszą być obecne na miejscu!!!
 KOSZTY UCZESTNICTWA:
 Startowe za każdą konkurencję w wysokości 30zł.
 Amunicja:
- Psp 25- : 15zł,
- Psp 20- : 15zł,
- Ppn10-: 5zł,
- Pcz 25- : 25zł,
- Ksp 25-: 15 zł,
- Kpn 10-: 5zł,

- Strzelba 8-: 40zł,
 SPRAWY RÓŻNE:
 Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
 Wadium za protest na piśmie – 300 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
 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.
 Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem,
podejmują organizatorzy zawodów.
 Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
regulaminie przez Sędziego Głównego, o czym zawodnicy zostaną powiadomieni przed
zawodami.
OPRACOWAŁ
Jarosław Surawski

