
MISTRZOSTWA KLUBU
Victoria Wieruszów

23.09.2018 , Działosze

Regulamin zawodów

1. CEL ZAWODÓW

wyłonienie najlepszych zawodników, zdobywanie klas sportowych,
odznak strzeleckich, popularyzacja strzelectwa sportowego, miłe spędzenie czasu.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Victoria Wieruszów, Rynek 1-7 , 98-400 Wieruszów

kierownik zawodów Marcin Kos tel: 664-474-318

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody rozpoczynają i kończą się dnia 23.09.2018 na strzelnicy w Działosze k.Kępna.

4.PROGRAM ZAWODÓW

9:30– otwarcie zawodów - rozpoczęcie zapisów

11:00 - zamknięcie zapisów

14: 00 – zakończenie zawodów oraz dekoracja najlepszych zawodników w danych konkurencjach 

Na miejscu możliwość zjedzenia ciepłego posiłku.

5. UCZESTNICTWO

Zawody OPEN. Bez podziału na kategorię wiekową i płeć.

6.KONKURENCJE

- karabin dowolny bocznego zapłonu 50m, tarcza TS1

• 5 strzałów próbnych + 20 ocenianych

• czas na konkurencję 5 min – próbne , 20 min – oceniane

• przyrządy mechaniczne ( diopter bądź szczerbinka )

- pistolet centralny zapłon 25m, tarcza TS2 ( rewolwery dopuszczone )

• 5 strzałów próbnych + 20 ocenianych

• czas na konkurencję 5 min – próbne , 20 min – oceniane

• przyrządy celownicze muszka/szczerbinka

• niedozwolone jest strzelanie oburącz



- pistolet bocznego zapłon 25m, tarcza TS2 ( rewolwery dopuszczone )

• 5 strzałów próbnych + 20 ocenianych

• czas na konkurencję 5 min – próbne , 20 min – oceniane

• niedozwolone jest strzelanie oburącz

• przyrządy celownicze muszka/szczerbinka

 -     strzelba shot off 

● 3 próby po 5 strzałów oddanych na sygnał dźwiekowy. 

● do klasyfikacji liczony jest najlepszy czas  z wykonanych prób   

●  strzelba ładowana tylko 5 nabojami 

● 5 sekund kary za każdy niezaliczony cel. 

● broń typu PUMP ACTION 

          

         

7. KLASYFIKACJA

O miejscu decyduje najlepszy wynik w danej konkurencji. Przy równej liczbie pkt rozstrzygnięcie zgodnie
z regulaminem PZSS.

8. NAGRODY

Miejsca I – III I – puchar , II oraz III – medale.

Miejsca IV – VI dyplomy

Dodatkowo nagrody rzeczowe za miejsca od I do III.  

9. ZGŁOSZENIA

Wpisowe od konkurencji  wynosi  20 zł  -  płatne na konto. Brak możliwości  wielokrotnego strzelanie
danej konkurencji. Wpłaty są przyjmowane do dnia 20.09.2018. Proszę uwzględnić czas księgowania w
banku. Wpisowe płatne w dniu zawodów wynosi 30 zł od konkurencji.

Klub Strzelecki Victoria Wieruszów

ul Rynek 1-7 , 98-400 Wieruszów

Nr konta : 58 9256 0004 2608 1009 2000 0010

Tytułem : Imię i Nazwisko wpłacającego oraz klub. Zawody 23.09.2018



10. SPRAWY RÓŻNE
Na miejscu wszyscy uczestnicy zawodów wpisują się do książki pobytu na strzelnicy która będzie udostępniona w 
biurze zawodów. W konkurencjach pistolet bocznego zapłonu, centralnego zapłonu oraz karabin centralnego 
zapłonu dopuszcza się strzelanie bez ochronników oczu i słuchu na własną odpowiedzialność.

Strzelamy według przepisów PZSS. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kierować zapytania na 
adres poczta@victoria.wieruszow.pl

Broń i amunicję własna.

mailto:poczta@victoria.wieruszow.pl

