
Regulamin Zawodów Strzęleckich KS Tarcza Szamotu§
strzęlania kulowe

cel zawodów
Popularyzacj a strzelectwa sportowego.
Sprawdzenie aktualnej formy stańujących zawodników.
Wyłonienie naj lepszych strzelców -zaliczęnie v/ymaganych strzelań.

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

Miejsce i Termin : Stnelnica Mutowo .Zgodnie zkalendarzem WZSS
Konkurencja- rozpoczęcie godz. 9.00

Karabin dowolny- (Kdw.10)
- 3 strzaĘ próbne- 10 strzałów ocenianych 15 dojednej tarczyl
- postawa leżącbez podpórki odległośó 50m
- tarcza do strzelań konkurencji Kdw 1 próbna i 2 ocęniane
- czas strzelania 5min seria próbna, 15 min. strzelanie oceniane

Pistolet 5,6 PSP-10, Pistolet centrainego zapłonu -PCZĄOjedna ręka ,z obu rąk
- 3 strzały próbne ,I0 sttzńów ocenianych , 1 seria po10 strzałów
- postawa stojąc odległość 25m
- tatcza do strzelańkonkurencji Psp cz.d- 1 Próbnai 1 oceniana
- czas strzelania seria próbna 5 min ,seria oceniana 15min

Pistolet wojskowy -10 PW-10
- pistolet centralnego zapłonu kaliber 9mm fabryczny bez przeróbek 2 magazyt*t
- 10 strzńów ocenianych do jednej tarczy brak strzałów-próbnych
- postawa stojąc odległość 25m
- tarcza wojskowa N23P - 1 tarcz oceniana -czas strzelania 1x5min
- obowiązkowa zmiana magazynka w kużdej serii pięciu strzałów

Przegląd i naprawa broni : Tylko w wyznaczonej strefiebezpieczeństwa do której nie wolno
wnosić amunicji
Uczestnictwo -- w zavłodach biorą udział zawodnicy posiadający aktualną licencje PZSS nabieżący
rok ,broń i amunicja własna,istnieje mozliwość strzelania z broni i amunicji organizatora
Zawodnicy nie posiadający aktualnej licencje mogą sttze|ać na listę szkoleniowąbez ujęcia w
komunikacie klasyf,rkacyj nym

Ocena Tarcz
przez komisje klasyfikacyjnątarcze oceniane w odstępstwie od przepisów ISSF
poza stanowiskiem strzeleckim

Klasyfikacja i nagrody
Klasyfikacja prowadzona będzie indywidualnie w kazdej konkurencji osobno.
PucharyA{agrody dyplomy od I do lll miejsca

Zgłaszenia - intemetowo /telefonicznie nazmiany Opłata startowa 30zł za konkurencje
Przepisy końcowe

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


