REGULAMIN
Zawodów Strzeleckich
"Gwardia Shoot Off” 2020
Ver. 1 na dzień 14.01.2020r.

1. Cel zawodów:
• Rozwój sportu strzeleckiego oraz konsolidacja środowisk strzeleckich;
• Doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń strzeleckich;
• Rywalizacja sportowa i podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego;
• Popularyzacja sportu strzeleckiego;
• Umożliwienie udziału w rywalizacji strzeleckiej zawodnikom nie posiadającym własnej
broni.
• Wypełnienie kryteriów startowych do przedłużenia licencji.
2. Organizator zawodów:
• Klub Sportowy Gwardia 1924 w Sosnowcu
• Strzelnica w Sosnowcu
3. Terminy i miejsce zawodów:
• Zawody składają się z 3 rund.
• Poszczególne rundy turnieju odbywać się będą w dniach:
i. 15.02.2020
ii. 16.05.2020
iii. 31.10.2020
• Miejsce przeprowadzenia zawodów: Strzelnica w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich
126B 41-219 Sosnowiec

4. Uczestnictwo:
• W zawodach mogą brać udział zawodnicy:
• posiadający aktualną licencję PZSS,
• posiadający patent strzelecki PZSS ale nie mający licencji zawodniczej PZSS.
• Zakres i aktualność licencji lub patentu może być sprawdzana w dniu zawodów.
5. Konkurencje strzeleckie:
• Eliminacja
i. Broń: karabiny bocznego zapłonu w kalibrze .22lr. wyposażone w mechaniczne
przyrządy celownicze. Podział i klasy sprzętowe pkt. 6
ii. Cel:
2 x 5 stalowych okręgów w układzie z „kości do gry”
iii. Odległość:
20m.
iv. Postawa:
stojąc
v. Czas:
1. Klasa powtarzalna jednostrzałowa: 90sek.
2. Klasa powtarzalna wielostrzałowa: 45sek.
3. Klasa samopowtarzalna: 30sek.
vi. Ilość strzałów:
maksymalnie 10
vii. Kolejność ostrzelania celów:
1. Na każdej z kości jako pierwszy musi zostać ostrzelany cel środkowy,
pozostałe 4 cele na danej kości mogą zostać ostrzelane w dowolnej
kolejności.
2. W przypadku ostrzelania innego niż środkowy celu jako pierwszego
punktacja nie będzie zliczana.
3. Nie ma znaczenia która z kości zostanie ostrzelana pierwsza.
4. Zawodnik musi ostrzelać obie kości.
viii. Punktacja:
1 cel – 1 punkt. Maksymalna ilość punktów 10
• Shoot Off
i. Broń: karabiny bocznego zapłonu w kalibrze .22lr. wyposażone w mechaniczne
przyrządy celownicze. Podział i klasy sprzętowe pkt. 6
ii. Cel:
5 stalowych okręgów w układzie z „kości do gry”
iii. Odległość:
20m.
iv. Postawa:
stojąc
v. Czas:
brak ograniczeń
vi. Ilość strzałów:
maksymalnie 10
6. Zasady i przebieg konkurencji:
• Broń rozładowana na stanowisku, magazynek załadowany lub amunicja poza bronią na
stanowisku.
• Po sygnale dźwiękowym sędziego zawodnicy podnoszą broń i rozpoczynają strzelanie.
• Wymiana magazynka nie jest obowiązkowa.
• Na stanowisko można wejść z maksymalnie 10 szt. amunicji w pudełku, ładownicach,
pojemnikach lub w magazynkach.
• Ochronniki słuchu i wzroku obowiązkowe.
• Po zakończonym strzelaniu na komendę sędziego zawodnicy rozładowują broń
i odkładają na stanowiskach broń oraz pozostałą amunicję i odchodzą ze stanowisk.
• Zwycięża zawodnik który jako pierwszy strąci swoje 5 celów.
• Jeżeli obaj zawodnicy nie strącą wszystkich swoich celów oddając 10 strzałów 1pkt
otrzymuje zawodnik który strącił więcej celów.

• Jeżeli obaj zawodnicy nie strącą wszystkich swoich celów oddając 10 strzałów a ilość
strąconych przez nich celów jest taka sama to punkty nie są przyznawane.
7. Broń, amunicja i klasy sprzętowe
• Karabiny bocznego zapłonu w kalibrze .22lr wyposażone w mechaniczne przyrządy
celownicze.
i. Klasy sprzętowe:
1. Powtarzalna jednostrzałowa
a. zawodnik ładuje broń 1 nabojem po każdym strzale
2. Powtarzalna wielostrzałowa
a. broń zasilana z odłączanych magazynków lub mechanizmu
zasilania o pojemności maksymalnej 5szt. amunicji
b. w przypadku magazynków większej pojemności możliwe jest
wystartowanie w niniejszej klasie pod warunkiem załadowania
magazynków wyłącznie 5szt. amunicji.
3. Samopowtarzalna
a. Dowolne pojemności magazynków
b. Ilość amunicji w magazynku zgodna z zasadami konkurencji pkt.5
ii. Możliwe jest wystartowanie z bronią powtarzalną wielostrzałową zasilaną
z odłączanych magazynków w klasie „Powtarzalna jednostrzałowa” przy
zachowaniu zasad tej klasy tj. pusty magazynek podpięty do broni, zawodnik
ładuje broń jednym nabojem przed każdym strzałem.
iii. Zawodnik może wystartować w dowolnej ilości klas.
iv. Minimalna ilość zawodników dla każdej z klas sprzętowych: 5
v. Organizator zapewnia broń w klasach „powtarzalna jednostrzałowa” oraz
„powtarzalna wielostrzałowa” oraz amunicję.
vi. Sędziowie kontrolują stan załadowania i broń przed pojedynkiem.

8. Klasyfikacja i punktacja zawodów
• Zawody rozgrywane będą w trybie pucharowym:
• Dla każdej z klas sprzętowych osobno.
i. Eliminacje:
1. Konkurencja „Eliminacja”.
2. Do fazy grupowej przechodzi 5 zawodników z najwyższymi wynikami.
3. Jeżeli w danej klasie sprzętowej ilość zawodników = 5, eliminacje nie
będą rozgrywane, a od razu faza grupowa.
4. W przypadku remisów punktowych decyduje czas.
a. Dalej przechodzi zawodnik który uzyskał najkrótszy czas.
ii. Faza grupowa
1. Konkurencja: „Shoot off”.
2. Tworzona jest grupa złożona z 5 najlepszych zawodników eliminacji.
3. Rywalizacja w grupie na zasadzie „każdy z każdym”.
4. Zwycięstwo w parze: 3 punkty, sytuacja wyjątkowa (pkt.5 ppkt. h) oraz
remis: 1 punkt, porażka: 0 punktów.
5. Grupę opuszcza 2 zawodników o największym dorobku punktowym.
6. W przypadku równych ilości punktów decydujące są w kolejności:
a. Ilość oddanych strzałów – dalej przechodzi zawodnik który oddał
ich mniej.
b. Ilość strąconych celów – dalej przechodzi zawodnik który strącił
ich więcej.

c. W przypadku równej ilości w/w rozegrany zostanie pojedynek
dogrywkowy bez punktowy. Zwycięzca przechodzi dalej.
iii. Finały
1. Konkurencja „Shoot off”
2. Zawodnicy którzy opuścili grupy strzelają decydujący pojedynek
9. Nagrody:
• Dla każdej klasy sprzętowej:
i. Zwycięstwo: Medal, zwolnienie z opłaty startowej w kolejnej rundzie w tej
samej klasie sprzętowej
10. Kadra sędziowska
• Sędzia główny i kadra sędziowska: Sędziowie PZSS, Obserwator ŚZSS
11. Zgłoszenia
• za pośrednictwem strony http://gwardia1924.pl/kalendarz.html

12. Opłaty startowe
• Poniższe opłaty dot. wyłącznie jednej klasy sprzętowej.
• W przypadku startu w kilku klasach przy wykorzystaniu broni organizatora opłatę za
udostepnienie broni uiszcza się tylko raz.
• Dla zawodników bez własnej broni i amunicji:
i. 20zł + koszty amunicji
• Dla zawodników bez własnej broni ze swoja amunicją.
i. 20zł + koszty udostępnienia broni
1. Wyłącznie osoby posiadające książeczkę posiadacza broni
z zarejestrowaną bronią w kalibrze .22lr.
2. Amunicja wyłącznie fabryczna, wyprodukowana po roku 2010.
3. Zawodnik bez książeczki posiadacza broni z zarejestrowaną bronią
w kalibrze .22lr może być dopuszczony do zawodów wyłącznie z broni
i amunicji organizatora).
• Dla zawodników z własną bronią i własną amunicją:
i. 20zł
13. Postanowienia końcowe:
• Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
• Strzelnica w Sosnowcu zapewnia odpłatnie broń i amunicję.
i. Amunicja (od osoby):
1. 10zł eliminacje
2. 50zł faza grupowa
3. 10zł finał
ii. Udostępnienie broni: 20zł / całe zawody / osobę
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian regulaminu oraz korekty
ilości i przebiegu konkurencji z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych (awarie itp.)
• Wszystkich uczestników obowiązują zasady bezpieczeństwa, określone w regulaminie
strzelnicy.
• Dodatkowe informacje dotyczące zawodów i regulaminu:
• Tel. 781 495 887; gwardia1924@o2.pl

