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Strzelania Kulowe

cel zawodów
P opu7aryzacj a strzelectwa sportowego.
Sprawdzenie aktualnej fo.my startuj ących zawodników,
Wyłonienie najlepszych strzelców -zaltczęnię wymaganych strzelań.

Organuator
Klub Strzelecki Tarcza Szamotuły
64-500 Szamotuły Powstańców Wlkp. 1 4

Miejsce i Termin : Strzelnica Mutowo zgodnie z kalendarzem WZSS
Konkurencja- rozpoczęcie godz. 9.00

Karabin dowolny- 1 0 (Kdw- 1 0)
. 5 strzałów probnych - lOstrzałów ocenianych /5 do jednej tarczy/
. postawa |eżącbezpodpórki odległość 50m
" tarcza do strzelań konkurencji Kdw 1 próbna i 2 oceniane
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- 5 sttzńow próbnych , 10 strzałów ocenianych ,
- postawa stojąc odległość 25m
- tarcza do strzelań konkurencji Psp cz,d - 1 sń
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. 10 strzałów ocenianych brak strzałów próbnych- 
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obowipkowa zmiana magazy nka
Przegląd i naprawa broni : Tylko w Wznaczonej strefie bezpieczeństwa do której nie wolno
wnosić amunicji
Uczestnictwo - w zaw,odach biorą udział zawodnicy posiadający aktualną licencje PZSS nabieżący
rok ,broń i amunicja własna ,istnieje możliwość strzelania z broni i amunicji organizatora
Zawodnicy nie posiadający aktualnej licencje mogą strzelać na listę szkoleniową bez ujęcia w
komunikacie klasyfikacyj nym

Ocena Tarcz
ptzez komisje klasyfikacyj ną tatcze oceniane w odstępstwie od przepisów ISSF
poza stanowiskiem strzeleckim

Klasyfikacja i nagrody
Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie w każdej konkurencji osobno.
Puchary/Nagrody dyplomy od I do III miejsca

Zgloszenia - internetowo /telefonicznie na zmiany Opłata startowa 30ń za konkurencje
Przepisy końcowe

Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ISSF , PZSS i regulaminu zawodów
Wszystkich uczestników zobowiązuje się do ptzestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa na strzelnicy, w sprawach nie ujętych regulaminem Sędzia Główny zawodów
i Przew, Komisji Klasyfikacyjnej podejmują decyzje ostateczne.
Zawody prowadzą sędziowie .vqlznagzeni przez organizatora po wcześniejszej akceptacji ptzez
Kolegium Sędziów WZSS
Z zaulodów sporządza się komunikat podpisany ptzezPrzewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej
oraz Sędziego Głównego,Obserwatora WZSS

KLUB STRZELECKi
,.TARczAł,

64-500 szamotuły, ut. powstincow 
Wkp. 14


