
ZAWODY KLUBOWE
07.09.2019 , Działosze k. Kępna

                                                                   REGULAMIN 

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: 789434619

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody rozpoczynają i kończą się dnia 07.09.2019 na strzelnicy w Działosze k.Kępna. 

4.PROGRAM ZAWODÓW
9:00 – otwarcie zawodów - rozpoczęcie zapisów 
11:00 - zamknięcie zapisów
15: 30 – zakończenie zawodów oraz dekoracja najlepszych zawodników w danych konkurencjach 
W trakcie trwania zawodów możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. 

5. UCZESTNICTWO 
Zawody OPEN. Bez podziału na kategorię wiekową i płeć. 
W zawodach udział biorą osoby posiadające patent oraz licencję zawodniczą PZSS oraz pracownicy 
służb mundurowych posiadających na wyposażeniu broń palną. Warunkowo do zawodów zostaną 
dopuszczeni członkowie klubu nie posiadający patentu oraz licencji ale są zobowiązani do 
powiadomienia organizatora

6.KONKURENCJE

– Karabin centralny zapłon  KCZ 100m , tarcza TS2 , . 
kaliber do 8mm 
przyrządy mechaniczne ( otwarte, zamknięte ) oraz kolimatory i celowniki holograficzne 
3 strzały próbne – czas 2min , 20 strzałów ocenianych – czas 20min
Strzelamy z tzw łokci bez stosowania pasów, podpórek z worka czy też stojaków bi-pod. 

– Karabin boczny zapłon KSP 50m, tarcza TS1
przyrządy mechaniczne ( otwarte, zamknięte ) dioptery i szczerbinki. Kolimatory i optyka 
zabroniona. 
3 strzały próbne – czas 2min , 20 strzałów ocenianych – czas 20min
Strzelamy  zgodnie z przepisami ISSF konkurencja KSP 

– Pistolet Sportowy  bocznego zapłonu PSP 25m, tarcza TS2 
przyrządy otwarte ( muszka – szczerbinka ) 
3 strzały próbne – czas 2min , 20 strzałów ocenianych – czas 20min
Strzelamy  zgodnie z przepisami ISSF 



– Pistolet Sportowy  centralnego  zapłonu PSP 25m, tarcza TS2 
przyrządy otwarte ( muszka – szczerbinka )  dozwolony rewolwer. 

3 strzały próbne – czas 2min , 20 strzałów ocenianych – czas 20min
Strzelamy  zgodnie z przepisami ISSF 

7. KLASYFIKACJA 
Klasyfikacja indywidualna .O miejscu decyduje najlepszy wynik w danej konkurencji. Przy 
równej liczbie pkt rozstrzygnięcie zgodnie z regulaminem PZSS. W konkurencji strzelba 
gładkolufowa decyduje najlepszy czas.
W przypadku równego czasu decyduje drugi najlepszy czas zawodnika uzyskany podczas 3 
swoich prób. 

8. NAGRODY 
Miejsca I – III w każdej konkurencji dyplomy oraz medale
Miejsca IV – VII w każdej konkurencji dyplomy.

9. ZGŁOSZENIA
Wpisowe od konkurencji wynosi 30 zł płatne na konto do dnia 04.09.2019 r. Proszę uwzględnić 
czas księgowania w banku. Wpisowe w dniu zawodów wynosi 50 zł od konkurencji.

Klub Strzelecki Victoria Wieruszów, 
Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, 
nr konta: 58 9256 0004 2608 1009 2000 0010
Tytułem: Zawody 07.09.2019  Imię i Nazwisko oraz klub.

10. SPRAWY RÓŻNE
Na miejscu wszyscy uczestnicy zawodów wpisują się do książki pobytu na strzelnicy która 
będzie udostępniona w biurze zawodów oraz na liście potwierdzającej zapoznanie się z 
niniejszym regulaminem zawodów. W konkurencjach karabin centralnego zapłonu dopuszcza 
się strzelanie bez ochronników oczu
i słuchu na własną odpowiedzialność. W pozostałych konkurencjach obowiązkowe ochronniki 
oczu i słuchu. Brak ochronników słuchu i oczu w konkurencji strzelba shoot off skutkuje nie 
dopuszczeniem zawodnika do strzelań. 

Protesty
Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego, może złożyć protest, po opłaceniu 
arbitrażu
w kwocie 50 zł, bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Kolegium sędziów 
( wszyscy sędziowie powołani przez organizatora do sędziowania zawodów ). Decyzja 
Kolegium Sędziów jest ostateczna. Wątpliwości lub sytuacje nieuwzględnione, nieopisane w 
powyższym regulaminie mają zastosowanie do przepisów i regulaminów obowiązujących w 
PZSS i IPSC. Interpretacja powyższych regulaminów należy do sędziego głównego, a jego 
decyzja jest ostateczna. 
Strzelamy według przepisów PZSS i IPSC. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kierować 
zapytania na adres poczta@victoria.wieruszow.pl 

UWAGA: Osoby decydujące się na udział w zawodach, jednocześnie wyrażają zgodę na upublicznienie
wizerunku oraz podstawowych danych na listach wyników i zdjęć z zawodów przez publikację za 
pomocą mediów elektronicznych lub prasowych. 

mailto:poczta@victoria.wieruszow.pl

