MISTRZOSTWA POMORZA ZACHODNIEGO
W STRZELANIU Z BRONI KULOWEJ
REGULAMIN ZAWODÓW

1. CEL ZAWODÓW:
- Wyłonienie Najlepszych Strzelców Pomorza Zachodniego.
- Integracja środowiska strzeleckiego.
2. ORGANIZATOR:
- Klub Strzelecki Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
- Kontakt: tel. 516 066 096, email: kskolobrzeg@op.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
- 13.05.2017 (sobota) 10.00-15.30
- Strzelnica myśliwska - Jaromin k. Trzebiatowa.
4. PROGRAM ZAWODÓW:
-10.00: I zmiana
-11.00: II zmiana
-12.00: III zmiana
-13.00: IV zmiana
-14.00: V zmiana
15.15 wręczenie nagród i zakooczenie zawodów
5.ROZGRYWANE KONKUERNCJE:
a/ Karabin centralnego zapłonu: 10 strzałów , 100m
- broo: dowolny karabin centralnego zapłonu /dowolne przyrządy celownicze/
- ilośd strzałów próbnych: 5
- ilośd strzałów ocenianych: 10
- odległośd: 100 m
- cel: tarcza do strzelao dokładnych z pistoletu 25m /ISSF: 6.3.4.5/
- postawa: stojąc
- czas na konkurencję łącznie: 15 min
b/ Pistolet centralnego zapłonu: 20 strzałów , 25 m.
- broo: dowolny pistolet centralnego zapłonu w kalibrze od 9 mm do 11,43 mm
/dopuszcza się strzelanie z pistoletu o kalibrze .32 i wszelkich rewolwerów centralnego zapłonu pod
warunkiem strzelania z jednej ręki/
- ilośd strzałów próbnych: 5
- ilośd strzałów ocenianych: 20
- odległośd: 25 m
- cel: tarcza do strzelao dokładnych z pistoletu 25m /ISSF: 6.3.4.5/
- postawa: stojąc, trzymanie broni dowolne / jedna lub dwie ręce/
- czas na konkurencję łącznie: 15 min
c/ Pistolet bocznego zapłonu: 20 strzałów, 25 m.
- pistolet sportowy .22LR
- ilośd strzałów próbnych: 5
- ilośd strzałów ocenianych: 20
- odległośd: 25 m
- cel: tarcza do strzelao dokładnych z pistoletu 25m /ISSF: 6.3.4.5/
- postawa: stojąc, trzymanie broni dowolne / jedna lub dwie ręce/
- czas na konkurencję łącznie: 15 min

5. UCZESTNICTWO
Zawody open - wszyscy chętni
6. KLASYFIKACJA
- Indywidualna: w każdej konkurencji /open – bez podziału na kategorie/
- Mistrz Pomorza Zachodniego : suma punktów za trzy konkurencje.
7. NAGRODY
- Za miejsca 1- 6 w każdej konkurencji: dyplomy
- Za miejsca 1- 6 w klasyfikacji Mistrz Pomorza Zachodniego: puchary i nagrody rzeczowe.
8. KOSZTY UCZESTNICTWA
Jedna opłata startowa za wszystkie strzelania razem: 50 zł.
9. ZGŁOSZENIA
Telefoniczne : 516 066 096, e-mail: kskolobrzeg@op.pl ,
lub bezpośrednio w czasie zawodów.
10. UWAGI
- Zawody z Obserwatorem ZZSS
- Każdy z zawodników odbywa wszystkie strzelania w jednej godzinnej zmianie. Przerwa między
konkurencjami: 5 min /wskazane wcześniejsze zgłoszenie i wybór godziny strzelania/
- Ubiór i obuwie dowolne /polowe warunki na strzelnicy/
- Na terenie strzelnicy rozładowana broo i magazynki powinny znajdowad się w pokrowcu, futerale
lub skrzyni transportowej. Broo wyjmujemy tylko po komendzie sędziego na stanowisku
strzeleckim.
- W zależności od ilości zgłoszeo program zawodów może ulec zmianie / dodanie kolejnej zmiany/
- Na strzelnicy będzie uruchomiona jedna oś do treningu strzeleckiego.
- Poczęstunek dla wszystkich uczestników zawodów.
- Grafik strzelao będzie na bieżąco aktualizowany na stronie: kskolobrzeg.pl
- Dojazd: droga nr 102, 3,4 km z centrum Trzebiatowa w kierunku Kołobrzegu
proszę wpisad w https://www.google.pl/maps
54.059309, 15.314578

lub zeskanuj kod telefonem:

