REGULAMIN
Zawodów Strzeleckich
"Puchar Prezesa KS Gwardia 1924”
1.

Cel zawodów:
1) Rozwój sportu strzeleckiego oraz konsolidacja środowisk strzeleckich;
2) Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń strzeleckich;
3) Rywalizacja sportowa i podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego;
4) Popularyzacja sportu strzeleckiego;
5) Udział w rywalizacji strzeleckiej zawodników nie posiadających własnej broni.
6) Wypełnienie kryteriów startowych do przedłużenia licencji.

2. Organizator zawodów:
Klub Sportowy Gwardia 1924 w Sosnowcu.
3. Termin i miejsce zawodów:
Zawody w dniu 27 października 2018r. od godz. 10, według kolejności zgłoszeń.
Miejsce przeprowadzenia zawodów:
Strzelnica w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 126B, 41-219 Sosnowiec
4. Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.
5. Konkurencje strzeleckie:
1) Pmk 10, seria kwalifikacyjna I:
Broń:
pistolet bocznego zapłonu Margolin
Cel:
tarcza Ts-2
Odległość:
22 lub 25 m.
Postawa:
stojąc z wolnej ręki lub oburącz
Punktacja:
według pierścieni,
Czas:
2 x po 3 minuty,
Ilość strzałów:
10 (2 serie po 5 strzałów – każda seria w czasie 3 min.)
2) Psp 10, seria kwalifikacyjna II:
Broń:
pistolet bocznego zapłonu Margolin
Cel:
tarcza Ts-2
Odległość:
22 lub 25 m.
Postawa:
stojąc z wolnej ręki,
Punktacja:
według pierścieni,
Czas:
2 x po 3 minuty,
Ilość strzałów:
10 (2 serie po 5 strzałów – każda seria w czasie 3 min.)
3) Psp 5, seria finałowa:
pistolet bocznego zapłonu Margolin
Broń:
Cel:
Ts-2
Odległość:
22 lub 25 m.

Postawa:
Punktacja:
Czas:
Ilość strzałów:

stojąc z wolnej ręki,
według pierścieni,
3 minuty,
5 strzałów

6. Tarcza strzelecka
TS-2

7. Broń, amunicja oraz startowe.
Strzelania wyłącznie z broni organizatora – pistolety Margolin 5,6mm z amunicją.
Opłata startowa za każdą konkurencję 10 strzałową 20 zł
Opłata startowa za każdą serię 5 strzałową 10 zł
8. Klasyfikacja i przebieg zawodów:
Indywidualna – w konkurencjach Pmk 10, Psp 10, Psp 5
Wszyscy zawodnicy strzelają konkurencje serie kwalifikacyjne I oraz II
Przed każdą konkurencją/serią zawodnicy losują numer stanowiska.
Do pierwszego etapu finału Psp 5 przechodzi 8 zawodników z najwyższą sumą punktów
z konkurencji kwalifikacyjnych, którzy zostają podzieleni losowo na przykładowe grupy:
1 grupa miejsca 1, 3, 5, 7 +P
2 grupa miejsca 2, 4, 6, 8 +P
Finałowe serie Psp 5 z każdą grupą strzela Prezes Klubu i liczy się jego najwyższy wynik a do
kolejnego etapu finału przechodzi z dwóch grup łącznie 4 zawodników.
W przypadku wyeliminowania przez Prezesa wszystkich 8 finalistów, zawody będą
rozstrzygnięte bez przyznania nagrody głównej.
W pozostałych przypadkach do ostatecznej 4 finalistów, kwalifikuje wynik serii finałowej.
W przypadku remisów decyduje 5 strzałowy baraż.
W ścisłym finale, po pierwszej 5 strzałowej serii odpada 2 zawodników, następnie 1.
Dwóch finalistów strzela dwie serie 5 strzałowe, zamieniając się stanowiskiem i bronią po
pierwszej serii.

Zwycięzca otrzymuje Puchar Prezesa KS Gwardia 1924 oraz nagrodę tj. Pistolet Margolin
z którego wygrał finał zawodów lub Kartę prezentową wartości 800zł do wybranej przez siebie
placówki handlowej dysponującej w swojej ofercie kartami podarunkowymi.
Za miejsca finałowe 1-8 dyplomy i udział w loterii nagród.
9. Kadra sędziowska:
Sędzia główny i kadra sędziowska: Sędziowie PZSS, Obserwator ŚZSS
10. Zgłoszenia:
Mailowo na adres gwardia1924@o2.pl od 05 do 25 października 2018.

11. Postanowienia końcowe:
Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
Organizator zapewnia broń i amunicję w startowym.
Zasady punktacji według regulaminów PZSS.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmiany regulaminu z przyczyn niezależnych.
Wszystkich uczestników obowiązują zasady bezpieczeństwa, określone w regulaminie strzelnicy.
Dodatkowe informacje dotyczące zawodów i regulaminu: tel. 607 820 802; gwardia1924@o2.pl

