II TURNIEJ Z OKAZJI DNIA FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
CEL ZAWODÓW


Uczczenie i upowszechnianie barw narodowych w obchodzonym od 2004 r. święcie
DNIU FLAGI RP, popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych
strzelców, doskonalenie umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń oraz
integracja środowisk strzeleckich.

ORGANIZATOR ZAWODÓW
STOWARZYSZENIE STRZELECKIE BELLONA
62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4, tel. 885-867-867, e-mail: 497elf@elf.onet.pl

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW



Zawody odbędą się na strzelnicy sportowej „Jóźwiak” w Nowolipsku k/Chocza
w poniedziałek dnia 02.05.2016 r.
Rozpoczęcie o godz. 9:00
Przewidziane zakończenie do godz. 16:00

PROGRAM ZAWODÓW
Strzelanie nr 1






Pcz 20 – strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu kal. od 9 mm do 12 mm
Postawa:
stojąca
10 strzałów,
klęcząca
10 strzałów,
(trzy strzały próbne do tarczy z postawy stojącej.; czas: 2 min.; sprawdzenie sprzęt optyczny;
dwadzieścia strzałów ocenianych; czas: 6 minut )
Cel: 2 tarcze TS-2
Odległość: 25 m

Strzelanie nr 2






Kcz 15 – strzelanie z karabinu centralnego zapłonu bez podpórki stałej
Postawa:
stojąca 5 strzałów,
klęcząca5 strzałów,
leżąca 5 strzałów,
(trzy strzały próbne z postawy dowolnej do tarczy próbnej 23p/2; czas: 2 min., sprawdzenie sprzęt
optyczny, piętnaście strzałów ocenianych czas: 2 min. na każdą postawę, zmiana postawy na komendę
Cel: 3 tarcze figura bojowa 23p/2
Odległość 50 m
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Strzelanie nr 3
 Psp - strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu kal. 5,6 mm LR,




Cele biatlonowe
Odległość: 15 m
Procedura strzelania:
Trzyosobowa drużyna staje na wyznaczonych stanowiskach, na sygnał dźwiękowy rozpoczyna
strzelenie do dziesięciu celi biatlonowych. Najkrótszy czas zestrzelania wszystkich tarcz biatlonu
decyduje o zajętym miejscu. Czas maksymalny trwania konkurencji 1 min. Za każdy nie zestrzelony cel
biatlonowy = - 10 pkt.
 Punktacja w/w konkurencji: pierwsze miejsce najlepszy czas = 100 pkt.;
drugie miejsce drugi czas = 95 pkt.; trzecie miejsce trzeci czas = 90 pkt. itd.
 Konkurencja przewiduje dwa przebiegi, o klasyfikacji decyduje najlepszy uzyskany wynik strzelania.

UCZESTNICTWO




Zawodnicy posiadający licencję PZSS
Kategoria wiekowa: OPEN
Zawodnicy nie posiadający ważnej licencji zawodniczej na 2016 r. będą startować
poza konkurencją.

KLASYFIKACJA






W zawodach biorą udział drużyny 3-osobowe w tym kierownik drużyny oraz
zawodnicy indywidualni.
Podczas zawodów prowadzi się wspólną klasyfikację dla kobiet i mężczyzn.
Ocena tarcz wg przepisów PZSS
Na zawodach dokonuje się:
- łącznej oceny strzelania nr 1 i 2 dla zawodników startujących indywidualnie;
- oraz osobno indywidualnie z pistoletu i karabinu
- dla drużyn będą sumowane wyniki strzelania z konkurencji nr 1, 2, 3.

NAGRODY



Konkurencje indywidualne puchary i dyplomy oraz w dwuboju nagrody rzeczowe
Konkurencje drużynowe puchary medale i dyplomy

ZGŁOSZENIA




W biurze zawodów strzelnicy „Jóźwiak” Nowolipsk k/Chocza od 8:30 do godz. 11:00
w dniu zawodów
E-mail: 497elf@elf.onet.pl
Formularz zgłoszeniowy umieszczony będzie na www.bellona.kalisz.pl

KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH




Zawodnicy indywidualni: 40 zł
Drużyna trzy osobowa: 120 zł
Dla osób nie mających własnej broni i amunicji dodatkowy koszt +70,00 zł/os.
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INFORMACJE DODATKOWE














Do strzelania nr 1 i 2 broń własna, z wyłączeniem rewolwerów, bez tuningu
uchwytów, luf, przyrządów celowniczych, dopuszczone tylko przyrządy mechaniczne,
na karabinie w konkurencji Kcz dopuszczona szczerbinka przeziernikowa, (muszka
nie może być zamknięta).
Możliwe będzie użyczenie broni przez organizatora: pistolety Glock 17 – 9x19 mm,
karabiny: M16 – .223 Rem, kbk AKMS – 7,62x39 mm.
W przypadkach spornych o dopuszczeniu broni do użycia w turnieju decyduje Sędzia
Główny.
Dopuszcza się strzelanie pistoletowe z obu rąk.
Maksymalne załadowanie magazynków:
karabin centralnego zapłonu – 5 szt.
pistolet centralnego zapłonu – 10 szt.
pistolet bocznego zapłonu – 5 szt.
O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna ilość zawodników – 60 osób
Zgłaszanie drużyn oraz zawodników indywidualnych proszę dokonywać na
formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.bellona.kalisz.pl:
do dnia 28-04-2016 r. z uwagi na zabezpieczenie gastronomiczne.
W trakcie zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek oraz napoje
Zawody kwalifikacyjne do przedłużenia licencji zawodniczych PZSS na 2016 r.
Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: przyjęcie warunków regulaminu
zawodów, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
przeprowadzenia zawodów, wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora
danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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