


INDYWIDUALNE ZAWODY STRZELECKIE 

Z OKAZJI 

NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

KONKURENCJE:

1. Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu kbk AKM – Kcz 10 - kal. 7,62 mm

Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu Bushmaster – Kcz - kal. 5,56 mm

- odległość strzelania - 100 m;

- cel - tarcza do strzelań na 100 m;

- postawa - leżąca z wykorzystaniem podpórki; 

- ilość strzałów - seria oceniana:

- postawa leżąca z wykorzystaniem podpórki: 5 strzałów;

- czas - 10 min. 

- ocena wyników - suma punktów uzyskanych w strzelaniu.

2.  Strzelanie z pistoletu sportowego „GLOCK 17” – Pcz - kal. 9 mm

- odległość strzelania - 25 m;

- cel - tarcza 23P;

- postawa - stojąca z wolnej ręki lub oburącz;

- ilość strzałów - seria oceniana:

- stojąca z wolnej ręki lub oburącz: 5 strzałów;

- czas - 10 min. 

- ocena wyników - suma punktów uzyskanych w strzelaniu.

UWAGA:

Amunicję i broń - kal. 5,56 mm, 7,62 mm i 9 mm - na zawody zabezpiecza organizator.
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WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH:

1. W zawodach uczestniczą osoby indywidualne (niezależne od składu: kobiety,  

mężczyźni).

2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest ukończony 15 rok życia.     

2. Zawody od strony sportowej będą realizowane zgodnie z regulaminem PZSS i przepisami 

ISSF.

3. Zawodnicy strzelają z broni organizatora – kal. 9 mm, 5,56 mm i 7,62 mm.

4. Lunety zabezpiecza organizator.

5. Po zakończeniu każdych zawodów zostanie opublikowany komunikat.

SPRAWY RÓŻNE

1. W czasie zawodów w sprawach spornych nie objętych niniejszym Regulaminem, decyzje 

podejmuje niezależna komisja odwoławcza w składzie: kierownik zawodów, sędzia główny, 

przedstawiciel zawodników.

2. W czasie konkurencji strzeleckich, zawodników obowiązuje wysoka dyscyplina 

i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na strzelnicy podczas strzelania. 

Każdy z zawodników odpowiada za swój stan zdrowia oraz powinien znać:

• program, regulamin i dane organizacyjne zawodów;

• zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z broni oraz warunkami bezpieczeństwa na 

strzelnicy LOK w Olsztynie.

3. Organizator zabezpiecza – pomoc medyczną, obsługę sędziowską, obsługę techniczną, 

tarcze, dokumentację.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.
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KLASYFIKACJA

1. W zawodach prowadzi się klasyfikację indywidualną oraz w dwuboju.

Za zajęcie I, II, III miejsca zawodnicy poszczególnych konkurencji oraz dwuboju   

otrzymują:

- puchar, medal, dyplom, nagrody rzeczowe

2. W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba centralnych 10, 

następnie 9, itd. z pistoletu sportowego. 

W następnej kolejności  karabinu sportowego. Przy równej ilości punktów – dogrywka 

z pistoletu sportowego – 5 strzałów.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie zawodników indywidualne proszę podawać do:

p. Andrzej ZUBA tel. 661 556 673 

lub 

p. Mariola JARZĄBEK tel. 661 556 651 

w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2020 r.!

Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszenia!

Ze sportowym pozdrowieniem!

ORGANIZATORZYPATRONAT MEDIALNY


