Zawody PISTOLET i PCC IPSC 2020
Terminy: 14.06.2020r., 23.08.2020r.
Nowolipsk 59, strzelnica sportowa JÓŹWIAK,
rozpoczęcie strzelań g. 10.00
1. Konkurencje:

- Pistolet IPSC,
- PCC IPSC
we wszystkich konkurencjach odpowiednio obowiązują przepisy: pistolet IPSC, PCC IPSC
wg regulaminów ze strony: http://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc wersja styczeń 2019
2. Wpisowe obowiązujące na zawodach, w 2020 r. za każdą konkurencję 60 zł/os.
płatne przez formularz Przelewy24 lub na konto przelewem tradycyjnym na konto zawodów
w banku PKO BP nr 86 1440 1390 0000 0000 1670 2684, w przypadku wpłaty na zawodach
gotówką + 10 zł
3. Obowiązuje rejestracja internetowa, za brak rejestracji internetowej + 20 zł od zawodnika start możliwy TYLKO w przypadku wolnych miejsc. Biuro zawodów czynne od godz. 9.00.
W zawodach może wziąć udział maksymalnie 40 os. (4 SKŁADY PO 10 OSÓB)
Osoby, które chcą brać udział w zawodach w tym samym składzie proszone są o zapisywanie
się do jednego składu. Składy będą publikowane na stronie Klubu - widoczna będzie tylko
licencja zawodnicza PZSS.
4. Na strzelnicy obowiązują wytyczne Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096401.pdf
5. Broń i amunicja, wyposażenie indywidualne - własne zawodników,
- w przypadku braku - należy zgłosić przy rejestracji potrzebę skorzystania z broni
organizatora w formularzu zgłoszeniowym (GLOCK 17- opłaty na strzelnicy)
6. Klasyfikacje:
Poziom zawodów- Level I
kategorie indywidualne:
- LADY
- OPEN
klasy sprzętowe: OPEN, STANDARD, CLASSIC, PRODUCTION, PRODUCTION OPTICS, PCC
Otwarcie klasy sprzętowej min. 3 zawodników. W przypadku braku minimalnej ilości
zawodników w deklarowanej klasie, Startujący klasyfikowany będzie w kategorii OPEN.
Są to zawody rankingowe, dlatego wyniki z poszczególnych etapów zostaną opublikowane na
stronie internetowej www.bellona.kalisz.pl w ciągu 3 dni. Dyplomy i nagrody zostaną
rozdane na ostatnich zawodach.
7. Udział biorą tylko i wyłącznie osoby z ważną licencją zawodniczą, a Członkowie
BELLONY z opłaconymi składkami członkowskimi i ubezpieczeniem,
8. Wszystkie zawody wpisane są i zaakceptowane w terminarzu wojewódzkim - są podstawą
do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS na rok 2021 w poszczególnych dyscyplinach.
9. W przypadku dyskwalifikacji za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa nie można
zaliczyć danej konkurencji we wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej.

