LIGA MAŁOKALIBROWA 2020

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA

LK -1004/2020

CEL ZAWODÓW:
Wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach strzelectwa sportowego:
Pistoletu i Karabinu z broni kulowej małokalibrowej bocznego zapłonu w sezonie 2020.
Popularyzacja strzelectwa wyczynowego.
MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Strzelnica sportowa LOK ul. Kaliska 87 Ostrów Wielkopolski – wjazd od ul. Brackiej. Zawody
odbędą się w terminach:
 strzelania kwalifikacyjne:- 13.06.20r., 26.07.20r., 22.08.20r., 12.09.20r.,
 strzelanie finałowe - 18.10.20r.
PROGRAM ZAWODÓW- KONKURENCJE:
25 m Pistolet sportowy 20 strzałów (+ czas przygotowawczy 5 min.)

Psp- 20 -. czas konkurencji 20 min

50 m Karabin dowolny 20 strzałów leżąc - Kdw-20l - czas konkurencji 20 min
(+ czas przygotowawczy 5 min.)
50 m Karabin open 20 strzałów - KOpen-20 - czas konkurencji 20 min
(+ czas przygotowawczy 5 min.)
Zapisy na zawody i płatności poprzez stronę Klubu- z wyznaczoną godziną startu. Zawodnik stawia
się na strzelnicy tylko na wyznaczoną godzinę.
Rozpoczęcie zawodów- godz. 9.00.
Przewidywane zakończenie- godz. 16.00
O kolejności strzelania będzie decydować kolejność zapisu.
Strzelanie w Finale :
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Do Finału w dniu 18.10.20r. zakwalifikuje się 10 najlepszych zawodników w konkurencji
Psp-20 oraz 10 najlepszych zawodników w konkurencji Kdw-20l i 10 najlepszych zawodników w
konkurencji Karabin open.

Do udziału w Finale zaliczane są 3 najlepsze wyniki uzyskane przez zawodnika w rundach
kwalifikacyjnych.
W Finale nie są zaliczane wyniki z rund kwalifikacyjnych, każdy uczestnik startuje
z „czystym kontem”.
UCZESTNICTWO:
Do zawodów dopuszczeni są wszyscy zawodnicy posiadający ważną Licencję Zawodniczą PZSS
na 2020 r.
KLASYFIKACJA:
Pistolet Sportowy 20 strzałów
Karabinek Sportowy ładowany pojedynczo 20 strzałów
Karabinek Open – karabinek sportowy półautomatyczny z magazynkiem, lunetą (przyrządy
dowolne), bipod (nieobowiązkowy), ładowany po 5 naboi, 20strzałów ocenianych
KOSZT UCZESTNICTWA:
Startowe - 25 zł od konkurencji.
Dla osób nie posiadających własnej broni - koszt użyczenia 25 zł od konkurencji.
W koszt użyczenia broni wliczona jest amunicja - 25 szt.
SPRAWY RÓŻNE:
Na pawilonie strzeleckim obowiązuje używanie ochronników wzroku i słuchu.
Dopuszcza się tylko broń i amunicję sportową spełniającą warunki techniczne ISFF w konkurencji
Ksp i Psp.
W konkurencji Psp-20 – dopuszcza się strzelanie z obu rąk.
Kontrola strzałów próbnych oraz strzałów ocenianych w konkurencjach – sprzęt optyczny własny.
Zawody ujęte w Kalendarzu WZSS, udział w nich będzie podstawą do przedłużenia licencji
zawodniczych PZSS w poszczególnych dyscyplinach na rok 2021r.
Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów.
Po każdych zawodach, we wtorek będzie publikowana lista wyników danej edycji i aktualny
ranking.
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Na strzelnicy oraz w pawilonie strzeleckim 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
w ilości osób, które mogą przebywać na obiekcie.
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Wszelkie informacje będą na stronie klubowej www.bellona.kalisz.pl

