
Zawody Zaliczeniowe
REGULAMIN ZAWODÓW

Cel zawodów

- Popularyzacja strzelectwa sportowego
- Doskonalenie umiejętności strzeleckich
- Realizacja „Regulaminu Licencyjnego”
- Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych grupach strzelań

Organizator

- Stowarzyszenie Zbrojownia, ul. Malinowa 16; 61-160 Czapury
   Licencja PZSS numer LK-297/2016

Termin i miejsce zawodów

 - Strzelnica Myśliwska w Podstolicach koło Wrześni
- Zawody dnia 11.12.2016 r. w godzinach 11.00 -14.00 (niedziela)
- Zawody ujęte są w kalendarzu WZSS na rok 2016

Konkurencje

- Strzelba TRAP 10 rzutków
- Strzelba dynamiczna
- Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów (Pcz 20)
- Pistolet sportowy 20 strzałów (Psp 20)
- Karabin sportowy 10 strzałów (Ksp 10)
- Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów (Kcz 10)

Przebieg konkurencji

- Strzelba TRAP 10 - Broń z lufami gładkimi której wagomiar nie przekracza 12,
odległość dolotu  rzutków  zgodnie  z  przepisami  ISSF  dla konkurencji  TRAP,
naboje  zgodne  z przepisami  technicznymi  ISSF  dla  konkurencji  TRAP,  rzutek
prawidłowych  10 ( 10 pojedynczych ), czas: po sygnale START wydanym przez
sędziego zawodnik musi  w czasie  10  sekund  przyjąć   postawę  strzelecką,
załadować  broń  i  dać  sygnał  do wyrzucenia rzutka, do każdego pojedynczego
rzutka można oddać dwa strzały
- Strzelba dynamiczna - Zawodnik zaczyna z poz. siedzącej, na



sygnał wstaje, bierze strzelbę ze stołu, ładuje amunicją (pierwsze
załadowanie maks. 5 szt.), która leży na stole, zajmuje pierwsze
stanowisko strzeleckie, ostrzeliwuje 3 widoczne cele reaktywne w
odległości 10, 12 i 15 m. Dalsze dwa cele rozstawione są 10 i 12 m za
zasłoną znajdującą się w odległości 15 m, nie widać ich z pierwszego
stanowiska. Po trafieniu pierwszych 3 celów, zawodnik podchodzi do
zasłony i ostrzeliwuje 2 następne, w razie potrzeby doładowując z
kieszeni lub ładownicy. Zawodnicy klasyfikowani są według czasu od
sygnału startu do trafienia ostatniego celu. Pozostałe kwestie
regulowane są wg regulaminu Ligi Sportera.

- Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie
oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca, dozwolone
strzelanie oburącz, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m

- Pistolet sportowy 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie
oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca, strzelanie
z jednej ręki, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m

- Karabin sportowy 10 strzałów, ( seria próbna 3 strzałowa w czasie 5 minut i 1
seria oceniana 10 strzałowa w czasie 10 minut )  postawa stojąca, tarcze do
strzelań karabinowych na 50 m. Odległość strzelań 50 m, przyrządy celownicze
otwarte lub zamknięte.

- Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów, ( seria próbna 3 strzałowa w czasie 5
minut i 1 seria oceniana 10 strzałowa w czasie 10 minut )   postawa stojąca,
tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m. Odległość strzelań 50 m,
przyrządy celownicze otwarte lub zamknięte.

Uczestnictwo
                

Zawodnicy  posiadający aktualne  licencje PZSS.

Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

Zgłoszenia

Zgłoszenia indywidualne w biurze zawodów w dniu 11.12.2016 

Koszty uczestnictwa

Startowe w konkurencjach kulowych oraz śrutowych 30 zł za osobo-start,

Broń i amunicja



Broń i amunicja własna, dla nie posiadających zapewnia organizator.

Postanowienia końcowe

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem
w oparciu o przepisy PZSS i ISSF
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