Zawody Strzeleckie
„ODSIECZ WIEDEŃSKA”

Pucice 16.09.2017

Regulamin zawodów:
1. Cel zawodów:
• Popularyzacja strzelectwa sportowego
• Popularyzacja sportu strzeleckiego w woj. Zachodniopomorskim
2. Organizator:
• KS ELITA Szczecin
3. Termin i miejsce zawodów:
• 16.09.2017 (Niedziela) ośrodek strzelecki w Pucicach, ul. Goleniowska 2E
4. Program zawodów:
• godz. 9.30 otwarcie i odprawa techniczna
• godz. 10.00 rozpoczęcie strzelania, przewidywany czas zakończenie 16.00

Konkurencje:
I. Trap – 20 rzutków w układzie dubletów (drugi rzutek wylatuje około 2,5 sekundy po
pierwszym) . 5 pkt za trafienie razem 100 pkt do zdobycia.
II. Pistolet centralnego zapłonu (Pcz) – 13 strzałów, odległość 25 m, tarcza Ts-2. Postawa
dowolna, można strzelać oburącz.
Ocena 10 najwyższych przestrzelin z 13 strzałów.
III. Pistolet bocznego zapłonu (Psp) – 13 strzałów, odległość 25m, tarcza Ts-2. Postawa
dowolna, można strzelać oburącz. Ocena 10 najwyższych przestrzelin z 13 strzałów.
IV. Karabin centralnego zapłonu – 10 strzałów, ruchoma tarcza Ts-2
odległość 50m, 10 przejazdów tarczy, 5 w lewo i 5 w prawo.
V. Karabin szturmowy 100m – 13 strzałów, tarcza 23p, odległość 100 m, Ocena 10
najwyższych przestrzelin z 13 strzałów.
5. Uczestnictwo
• udział w zawodach mogą brać osoby, które ukończyły 18 rok życia
• wszystkie konkurencje w kategorii open
6. Klasyfikacja
• indywidualna we wszystkich konkurencjach
• indywidualna w wieloboju (5 konkurencje)
7. Nagrody i wyróżnienia
• Indywidualne we wszystkich konkurencjach, za I miejsce puchar, dyplomy do 3 miejsca
• Indywidualne w wieloboju, za I miejsce puchar, dyplomy do 3 miejsca
• Organizator przewidział drobne nagrody rzeczowe dla najlepszego zawodnika w
poszczególnych konkurencjach oraz w wieloboju.
• Nagrody LOTERIA: 200,00 zł, 150,00 zł i 100,00 zł do rozlosowania wśród wszystkich
zawodników strzelających. Losowanie na zakończeniu zawodów. Kupon do zrealizowania w
Ośrodku Strzeleckim.
8. Zgłoszenia:
• zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: osrodek.strzelecki@gmail.com , do dnia
14.09.2017r do godz. 20.00 (email zwrotny z potwierdzeniem).

9. Koszty uczestnictwa:
• opłata startowa za 5 konkurencji - 120,00 zł (w cenie: grochówka, kiełbasa, kaszanka z grila
oraz bigos. Ciepłe napoje i dodatki do dań z grila)
10. Zasady uczestnictwa:
• zawodnicy strzelają ze swojej broni i amunicji
• istnieje możliwość skorzystania z broni i amunicji obiektowej za opłatą na miejscu (opłata:
pistolet bocznego zapłonu – 10,00 zł,
pozostałe konkurencje – 20,00 zł/konkurencja)
• zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem w oparciu o przepisy techniczne
PZSS
• zawody z obserwatorem ZZSS.
• zawody ujęte w kalendarzu ZZSS
• Ilość miejsc ograniczona W przypadku pytań i wątpliwości techniczno-organizacyjnych
prosimy o kontakt
tel. Piotr MIKŁASZ 790 278323.

