
REGULAMIN ZAWODÓW
II OTWARTY TURNIEJ KALISKI - 100 m KARABIN PRECYZYJNY 

Organizator
1. Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA LK-1004/2016

Termin i miejsce:
 Sobota dnia:  12 sierpnia 2017 r. od godz. 9:00

Strzelnica sportowa w Nowolipsku k/Chocza

Odległość strzelania
100 metroó w.. Pozycja siedząca przy stole do strzelanó  konkurencji BENCHREST

Cel
Oficjalna tarcza BENCHREST WSBF 100
- częsócó goó rna jest oceniana
- częsócó dolna S (Sighter) stanowi tarczę proó bną
Tarcza dodatkowa do rozgrzewki (lewa goó rna z literą S )

Broń
Dowolna bronó  długa (dowolny kaliber centralnego zapłonu, naboó j, przyrządy celownicze, 
długosócó lufy, osada, itp.)
Zabronione jest uzżywanie kompensatoroó w odrzutu (hamulcoó w wylotowych montowanych na lufie)

Pozycja strzelecka
Siedząc przy stole do strzelanó  konkurencji BENCHREST, bronó  podparta w dwoó ch miejscach
(przoó d – łozże, tył – kolba) na dowolnych przedmiotach przyniesionych przez strzelca.
Podpory nie mogą bycó ze sobą trwale połączone i nie mogą bycó przytwierdzone do stołu
strzeleckiego.

Strzelanie
Sesja treningowa (rozgrzewka) + trzy serie oceniane
- sesja treningowa (rozgrzewka) – dowolna ilosócó strzałoó w do lewej goó rnej tarczy w czasie 
4 minut
- kazżda seria oceniana - pięcó strzałoó w do tarczy ocenianej oraz dowolna ilosócó strzałoó w do tarczy
proó bnej (S) w czasie 7 minut.

Procedura strzelania
- Prowadzący strzelanie (Sędzia) podaje komendę do zajęcia stanowisk przy stołach przez 
    3 zawodnikoó w pierwszej grupy strzelcoó w wyłonionych w trakcie losowania.
- zawodnik ma 3 minuty czasu na zajęcie stanowiska i ustawienie broni
- po sygnale prowadzącego strzelanie, zawodnik ma 4 minuty czasu na wykonanie sesji treningowej
  (rozgrzewki)
- po zakonó czeniu strzelania zawodnik rozładowuje bronó , pozostawia zamek w tylnym połozżeniu
   i podnosi rękę dając znak sędziemu do sprawdzenia rozładowania broni.
- po zakonó czonym czasie sesji treningowej lub wczesóniejszym zakonó czeniu strzelania przez ostatniego
   zawodnika danej grupy, prowadzący strzelanie, po upewnieniu się, zże wszyscy zawodnicy mają bronó  
   rozładowaną i zamki otwarte, zarządza 3 minuty przerwy
- na sygnał prowadzącego zawodnicy rozpoczynają pierwszą 7 - minutową serię ocenianą. 
    W tym czasie zawodnik ma prawo oddacó 5 strzałoó w ocenianych i dowolną ilosócó strzałoó w proó bnych
    (S) do pierwszej dolnej tarczy z lewej strony. Za kazżdy strzał do innej tarczy lub nadliczbowy strzał
   do tarczy ocenianej nałozżona jest kara.
- po zakonó czeniu strzelania zawodnik rozładowuje bronó  i pozostawia zamek w tylnym połozżeniu 
   i sygnalizuje sędziemu zakonó czenie serii przez podniesienie ręki



- po zakonó czeniu pierwszej serii przez zawodnikoó w, sędzia dokonuje przeglądu rozładowania broni 
  i zarządza przerwę 3 – 4 minut
- po przerwie prowadzący zarządza strzelanie drugiej serii ocenianej
- zasady strzelania drugiej i trzeciej serii ocenianej są takie same jak w przypadku serii pierwszej 
   i odbywa się do drugiej i trzeciej tarczy w dolnym rzędzie
- po zakonó czeniu trzeciej serii ocenianej prowadzący strzelanie sprawdza rozładowanie broni 
    i zarządza zdjęcie broni ze stołoó w schowanie do pokrowcoó w lub pojemnikoó w na bronó
- po tym fakcie następuje przerwa techniczna na zmianę tarcz dla następnej grupy strzelcoó w
- wszystkie tarcze wyłozżone są do oglądania po ocenie sędzioó w i nie mogą bycó usunięte do czasu
   ogłoszenia oficjalnych wynikoó w zawodoó w
- kazżdemu zawodnikowi przysługuje prawo do oprotestowania oceny tarcz przez 15 minut po ich 
   wywieszeniu. Powtoó rna ocena tarcz dokonana przez sędzioó w jest ostateczna
- kazżdy zawodnik mozże bycó obecny podczas oceny jego tarcz.

Punktacja
- za strzał oddany do tarczy uwazża się kazżde trafienie w tarczę, powyzżej linii oddzielającej częsócó tarczy
  ocenianej od częsóci proó bnej (S) oraz kazżdy strzał oddany do tarczy nieprawidłowej
- wynikiem serii jest osiągnięte skupienie ocenianej grupy 5 strzałoó w, mierzone jako sórednica okręgu
   opisanego na centrach najbardziej rozstawionych przestrzelin wewnątrz prostokąta obejmującego
   tarczę , wyrazżona w MOA (minutach kątowych, 1 MOA = 29,1 mm ) i powiększone o ewentualne kary
- za kazżdy strzał poza prostokąt tarczy ocenianej, nadliczbowy oraz oddany do tarczy niewłasóciwej
   udziela się kary w wysokosóci 1 MOA
- wynikiem zawodoó w jest sórednia z punktacji uzyskanych w trzech seriach.

Nagrody
- puchary i dyplomy za zajęcie 1 - 3 miejsca
- puchar i dyplom za najmniejszą grupę 5-cio strzałową
- dyplomy za zajęcie 4 - 6 miejsca
- dyplomy imienne za udział w zawodach

INNE USTALENIA:

1. Obowiązuje rejestracja internetowa poprzez formularz na stronie:  www.bellona.kalisz.pl 
    Maksymalna ilosócó zawodnikoó w: 20.    O wpisie na listę startową decyduje kolejnosócó zgłoszenia oraz
   dokonanie opłaty startowej w wys. 40,00 zł.
2. Listy startowe i czas rozpoczęcia konkurencji dla danego zawodnika będzie ogłoszony na 1 dzienó  
     przed zawodami na w/w stronie www.
3. Zawody ujęte w terminarzu WZSS będą kwalifikowały zawodnikoó w licencjonowanych do
     przedłuzżenia licencji zawodniczych PZSS na 2018 r. w dyscyplinie: „karabin”. 
4. Cel zawodów:
-  wyłonienie najlepszego strzelca ziemi kaliskiej w precyzyjnych strzelaniach sztucerowych,
     karabinowych na skupienie
-  integracja środowisk strzeleckich: stowarzyszeń, klubów i sekcji oraz myśliwych Polskiego
    Związku Łowieckiego oraz posiadaczy broni palnej
-  wymiana doświadczeń i spotkanie pasjonatów strzelectwa.
-  kontakt telefoniczny: Grzegorz Namysł tel. 885 867 867

Organizatorzy

http://www.bellona.kalisz.pl/

