ZATWIERDZAM


………………….

REGULAMIN
 „Wojewódzkich Zawodów KS Twierdza w Strzelectwie

Pneumatycznym”
Open

CEL ZAWODÓW:
●
●
●
●

popularyzacja sportu strzeleckiego
wyłonienie mistrzów indywidualnych
integracja środowiska strzeleckiego
rywalizacja sportowa i rekreacja
MIEJSCE, TERMIN I ORGANIZATOR ZAWODÓW:

● zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy pneumatycznej ZP LOK przy ul. Słowackiego
40 w Przemyślu, 17 lutego 2018 r. (sobota) godz 9:00
● zawody organizuje ZP LOK w Przemyślu wraz z KS Twierdza LOK Przemyśl i
Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego
Zawody przeprowadza Komisja sędziowska wyznaczona przez Kolegium Sędziów WZSS
w Rzeszowie w składzie:
Kierownik Zawodów
Obserwator WZSS w Rzeszowie
Sędzia Główny Zawodów
Przewodniczący komisji RTS
Sędzia strzelań Kpn
Sędzia strzelań Ppn

-

Jakub Taworski
Jerzy Białogłowicz, sędzia PZSS kl.II (nr lic. 2801/II/10)
Jerzy Białogłowicz, sędzia PZSS kl.II (nr lic. 2801/II/10)
Janusz Tyszecki, sędzia PZSS kl.III (nr lic. 6746/III/15)
Ryszard Nycz, sędzia PZSS kl.II (nr lic. 2798/II/09)
Dariusz Bronicki, sędzia PZSS kl.III (nr lic. 7993/III/16)
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PROGRAM ZAWODÓW:
● Pistolet pneumatyczny - Ppn 40 odległość 10 m, pistolet pneumatyczny kal .177 (4,5 mm) i
tarcza zgodne z przepisami ISSF, czas przygotowawczy 15 minut (dwie tarcze próbne), 40
strzałów ocenianych: 8 tarcz po 5 strzałów - czas 60 minut
● Karabin pneumatyczny - Kpn 40 odległość 10 m, karabin pneumatyczny kal .177 (4,5 mm) i
tarcza zgodne z przepisami ISSF, czas przygotowawczy 15 minut (dwie tarcze próbne), 40
strzałów ocenianych: 20 tarcz po 2 strzały - czas 60 minut
UCZESTNICTWO:
● W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy wszystkich kategori wiekowych
● w zawodach obowiązuje opłata startowa 10 złotych od konkurencji
KLASYFIKACJA:
● indywidualna według uzyskanych punktów
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
● indywidualnie za miejsca I- III (medale,dyplomy,drobne nagrody rzeczowe)

BROŃ I AMUNICJA:
● urządzenia pneumatyczne oraz śrut - własne startujących
● urządzenia pneumatyczne (“broń pneumatyczna”) oraz śrut muszą być bezpieczne i zgodne z
przepisami PZSS i ISSF
● dla nie posiadających ww. zapewnia organizator - wyłącznie w miarę posiadanych możliwości
ZGŁOSZENIA:
● zgłoszenia dla klubowiczów KS Twierdza w dniu zawodów do godziny 10:00
● zgłoszenia spoza klubu na adres mailowy strzelnica@lok.przemysl.plnajpóźniej do 12 lutego
(poniedziałek) do godz. 15:00
● zgłoszenia grupowe lub indywidualne powinny zawierać: imiona i nazwiska startujących,
nazwę klubu, konkurencje oraz kontaktowy numer telefonu do osoby zgłaszającej
● liczba zgłoszeń jest ograniczona wielkością i możliwościami obiektu - decyduje kolejność
● organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia w przypadku przekroczenia ww.
limitu; zgłaszający zostanie o tym niezwłocznie zwrotnie poinformowany mailowo i telefonicznie

KOSZTY UCZESTNICTWA:
● Kpn startowe 10 złotych
● Ppn startowe 10 złotych
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SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:
● organizator zawodów ma prawo do zmiany regulaminu przed zawodami
● zawody odbędą się zgodnie z regulaminem oraz przepisami PZSS i ISSF
● zawody są wpisane do kalendarza WZSS ( liczą się jako start do utrzymania Licencji
Zawodniczej PZSS)
● organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i posiłków
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA:
● Każdy uczestnik przebywający na strzelnicy obowiązkowo musi się zapoznać z regulaminem
strzelnicy w zakresie przepisów bezpieczeństwa na strzelnicy w czasie pobytu i strzelania
● za bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny
prowadzący strzelanie – Sędzia stanowiskowy
● za organizację działań o charakterze ratunkowym na terenie strzelnicy jest odpowiedzialny
Kierownik strzelnicy
ORGANIZATOR:
Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Przemyślu
Klub Strzelecki TWIERDZA LOK Przemyśl
Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie
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