ZAWODY PISTOLET IPSC, PCC IPSC, MINI RIFLE IPSC
Terminy: 19.06.2021r., 10.07.2021r., 06.11.2021r.
Nowolipsk 59, strzelnica sportowa JÓŹWIAK,
rozpoczęcie strzelań g. 10.00
UWAGA ZMIANA REGULAMINU!
1. Organizator:

Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA

Lk-1004/2021

2. Konkurencje:
- Pistolet IPSC,
- PCC IPSC,
- Mini Rifle IPSC
we wszystkich konkurencjach odpowiednio obowiązują przepisy: pistolet IPSC, PCC IPSC,
Mini Rifle IPSC wg regulaminów ze strony: http://ipsc-pl.org/przepisy-ipsc wersja styczeń
2019
3. Termin i miejsce: 19.06.2021r., 10.07.2021r., 06.11.2021r.
Strzelnica Sportowa JÓŹWIAK - Nowolipsk 59
otwarcie zawodów: godz. 10:00.
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.
4. Koszt uczestnictwa: 70 zł/1 start + 20zł za każdą kolejną konkurencję
płatne
przy
rejestracji
poprzez
formularz
Przelewy24
lub przelewem tradycyjnym na konto zawodów w banku PKO BP
nr 86 1440 1390 0000 0000 1670 2684,
a w przypadku wpłaty na zawodach gotówką + 10 zł.
5. 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.
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 na listach startowych widoczne będą tylko numery licencji zawodniczych PZSS.
6. Cel zawodów:

Wyłonienie najlepszego strzelca w konkurencjach Pistolet IPSC,
PCC IPSC, MINI RIFLE IPSC w 2021 r. w odrębnych klasach
sprzętowych
Podnoszenie umiejętności strzeleckich
Popularyzacja sportów strzeleckich
Integracja środowisk strzeleckich.

7. Konkurencje - Klasy sprzętowe:
 Pistolet IPSC:
- OPEN,
- STANDARD,
- CLASSIC,
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- PRODUCTION,
- PRODUCTION OPTICS,

 PCC IPSC;
 MINI RIFLE IPSC:
- Mini Rifle Open;
- Mini Rifle Standard
Otwarcie klasy sprzętowej min. 3 zawodników. W przypadku braku minimalnej ilości
zawodników w deklarowanej klasie, Startujący klasyfikowany będzie w kategorii OPEN.
8. Warunki uczestnictwa: tylko i wyłącznie osoby z ważną licencją zawodniczą na 2021 r.
Broń i amunicja, wyposażenie indywidualne - własne zawodników.
9. Klasyfikacja indywidualna w każdej z klas sprzętowych - przewidziane dyplomy za
miejsca 1-6 oraz puchary dla 3 najlepszych zawodników.
10. Zawody wpisane są w terminarzu wojewódzkim WZSS - są podstawą do przedłużenia
licencji zawodniczej PZSS na rok 2022.
11. W przypadku dyskwalifikacji za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa nie można
zaliczyć danej konkurencji we wniosku o przedłużenie licencji zawodniczej na rok 2022.
10. Na strzelnicy obowiązują aktualne wytyczne w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz
regulamin strzelnicy.
11. Kierownik zawodów – sędzia główny – RM - Grzegorz NAMYSŁ tel. 885 867 867
Pozostały skład sędziowski będzie przedstawiony w trakcie otwarcia zawodów.
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