REGULAMIN
WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH - PISTOLET 2018
1. Cel zawodów:
- popularyzacja strzelectwa sportowego
- integracja środowiska strzeleckiego w województwie łódzkim
- wyłonienie najlepszych zawodników biorących udział w rankingu wojewódzkim
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS
- doskonalenie umiejętności strzeleckich
2. Organizator zawodów:
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka”
tel. kontaktowy 604 608 251
mail: klub10ds@poczta.onet.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
1) 23.06.2018 r.

2) 22.07.2018 r.

Godzina: od 9.30 do 14.00

Strzelnica Sportowa Gminy Kobiele Wielkie w Jasieniu
4. Program zawodów.
Pistolet sportowy: odległość 25 m, 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, tarcza sportowa (20/50),
czas 10 minut, postawa – z jednej ręki.
Pistolet centralnego zapłonu: odległość 25 m, 3 strzały próbne, 10 strzałów ocenianych, tarcza sportowa
(20/50), czas 10 minut, dopuszcza się na strzelanie z obu rąk. Ocena przestrzelin do kalibru 9 mm.
5. Uczestnictwo:
- open (wyłącznie zawodnicy z licencją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego)
- członkowie Okręgowego Klubu Strzelectwa Sportowego „10-ka” mający udokumentowany wynik
minimum 60 pkt / 100
6. Klasyfikacja:
- klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji
7. Nagrody:
- dyplomy oraz medale dla trzech najlepszych zawodników w każdej konkurencji
8. Zgłoszenia:
- zgłoszenia w terminie na dwa dni przed zawodami (e-mail lub telefon)
- w przypadku nie dokonania wcześniejszego zgłoszenia udziału, organizator nie gwarantuje możliwości
startu w zawodach
9. Koszty uczestnictwa:
- opłata startowa 30,00 zł za konkurencję Pistolet sportowy
- opłata startowa 40,00 zł za konkurencję Pistolet centralnego zapłonu
- opłata startowa 25,00 zł za każdą konkurencję w przypadku strzelania z własnej broni i amunicji
10. Sprawy różne:
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z przepisami
bezpieczeństwa obowiązującymi w strzelectwie sportowym – znajomość powyższych przepisów
potwierdzana jest podpisem na liście startowej
- dla wszystkich konkurencji obowiązuje 3 minutowy czas na przygotowanie do strzelania
- obowiązuje stosowanie wskaźników bezpieczeństwa (rozładowania broni)
- zawodnicy zobowiązani są do stosowania okularów ochronnych oraz ochronników słuchu
- obowiązuje tylko jeden start w poszczególnych konkurencjach
- obowiązuje strzelanie z broni własnej posiadanej wyłącznie do celów sportowych
- na stanowisku strzeleckim zawodnik powinien posiadać właściwą dla danej konkurencji ilość amunicji
- przygotowanie techniczne i organizacyjne zawodów (strzelań) według ustaleń Organizatora
- sędziowie prowadzący zawody oraz inne osoby funkcyjne mogą uczestniczyć w zawodach
- w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora

