ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZESA BS „SALWA” WOŁOMIN
08.10.2017 r.
REMBERTÓW
REGULAMIN ZAWODÓW

1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie „Salwa” Wołomin
05-200 Wołomin ul. Korsaka 4
www.salwa.pl
e-mail: salwa@salwa.pl
Kierownik zawodów – tel. 602 624 320
2. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- integracja środowisk strzeleckich,
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,
- ustanawianie rekordów województwa mazowieckiego,
- zdobywanie odznak strzeleckich
3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW


08 października 2017 r. godzina 09.00 Strzelnica Wojskowa Rembertów - Wesoła.

4. UCZESTNICTWO






posiadający Patent Strzelecki
posiadający licencję zawodniczą PZSS.
posiadający pozwolenie na broń
miłośnicy strzelectwa sportowego.
przedstawiciele służb mundurowych.

5. PROGRAM ZAWODÓW
Od 9.00 do 15.00
Konkurencje:

 Karabin praktyczny.
Cele reaktywne:
Cel nr 1 - dzwon na odległości 150 m. Zawodnik oddaje 10 strzałów w pozycji leżąc.
Każde trafienie to 5 pkt.

Cel nr 2 – dzwon na odległości 200 m. Zawodnik oddaje 10 strzałów w pozycji leżąc.
Każde trafienie to 10 pkt.
Uwaga: po ostrzelaniu celu nr 1 lub 2 obowiązkowa wymiana magazynka (nie
dotyczy repetiera).
W przypadku takiej samej ilości punktów decyduje czas wykonania strzelania.
Konkurencja na czas.
Przyrządy celownicze – mechaniczne lub kolimatory. NIE WOLNO UŻYWAĆ
LUNET.

 Pistolet (cz) praktyczny – zawodnik oddaje strzały do celów reaktywnych
(gwiazda + 6 popperów) na odległość 15 -25 m. Obowiązkowa wymiana
magazynków. Maksymalna ilość amunicji - 30 szt. Konkurencja na czas.
Broń w kaburze lub na stolika bez podpiętego magazynka. Start na
sygnał dźwiękowy. Pozycja stojąc. Dopuszcza się strzelanie oburącz
Konkurencja na czas.
 Pistolet (bz) – zawodnik oddaje 10 strzałów na odległość 25 m do tarczy
specjalnej (terrorysta). Pozycja stojąc. Następnie oddaje 10 strzałów na
odległość 15 m do tarczy specjalnej (mały terrorysta). Pozycja klęcząc.
Dopuszcza się strzelanie oburącz. Czas łączny 2 min.
 Strzelba gładkolufowa – zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy specjalnej
(pięć kół). Każde pole musi być raz ostrzelane, następnie oddaje 3 strzały
do celów reaktywnych (drewniane poppery). Cele ustawione w
odległości 15 – 20 m. Po sygnale timera zawodnik ładuje broń i
ostrzeliwuje cele. Amunicja typu breneka. Konkurencja na czas.
6. KLASYFIKACJA:



Indywidualna
Wynik: ilość punktów, czas.

7. NAGRODY:
Za miejsca I – III – puchary i dyplomy.
8. Zgłoszenia:
W dniu zawodów do godziny 12.00.
Telefonicznie:
Kierownik zawodów – tel. 602 624 320.
9. SPRAWY ROŻNE
- broń i amunicja własna
- możliwość użyczenia broni przez organizatora oraz zakupu amunicji.
- w zawodach obowiązują przepisy ISSF, PZSS oraz niniejszy regulamin
- zawody zgłoszone do kalendarza PZSS (delegat techniczny)

- organizator zapewnia broń i amunicję w kalibrze 7,62x39; 9 mm oraz kal. 12.
10. KOSZTY ZAWODÓW
- broń i amunicja własna 30 zł za jedną konkurencję
- broń organizatora 30 zł za jedną konkurencję + koszt amunicji
11. OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO.
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na
metryczce. Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych(Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r.z późn. zmianami) przez Stowarzyszenie
Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich
polach, co poświadcza podpisem na metryczce.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

