
REGI]LAMIN
zawodów strzeleckich
Strzelba Dynamiczna

I. CEL ZAWODÓW
l.Doskonalenie umiejęnrości członków klubów i stowarzyszeń strzeleckich
2.Popularyzacja sporhr strzeleckiego
3.Wyłonienie najlepszych zawodników

II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Klub Strzelecki TARCZA SzamotuĘ
ul. Powstańców \fielkopolskió 14
64-500 Szamotuły LK-LOtzliZazL

III. TERMIN I MIEJ§CE ZAWODÓW
Niedziela 20.03.202Z.
Strzelnica- Mutowo
Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00

IV KOIYKIJRENCJE
1. Strzelba Dynamiczna -klasy : Standard Manual,§tandard,Open
-miń. ilość strzałórv 7 max.10
2. Strzelba Dynamiczna -klasy : Standard Manual,Standardopen
-miń. ilość strzałów 16

v. BRoŃ IAMUI{ICJA
Własna lub organizatora

vI. PIJNKTACJAZAWoDÓW
Indywidualna

VII NAGRODY
I-III miejsca Dyplomy

VIII. ZGŁOSZEMA
\il sekretariacie w dniu zawodów.

IX. ZASADY FINANSOWANIA
Przed przystąpieniem do zawodów zawodnicy wpłacają §tartowe w wysokości 40ń za
konkurencje w sekretariacie zawodów .

x. PoSTAI\ro\ilIEMA KoŃcoWE

Zawody zostaną przepłowadzone zgodnie zpowyższym regulaminem l w oparciu
o przepisy PZSS z zachowaniem zasad bezpieczerńsnła i regulaminu strzelnicy
Sprawy §porne i protesty roz§trzygać będzie Sędzia Główny Zawodów
Dyskwalifikacja -Za naruszenie zasad bezpieczeństwa na strzelniry oraz niesportowe
zachowanie. O dysla,valifikacji decyduje sędzia główny zawodów.

KLUB STRZELECKI
,,TARczAt,

6&500 Szamotuły, ul. Powstańców Wkp. 14



OPIS TORU Konkurencja I

OPIS TORU Konkurencja II

Ilość strzałów min. 7 max. 10 Amunicja -śrut

Do ostrzelania następujące cele:
Płytki metalowe z 7szt

Pozycja startowa i położenie broni
Zawodnik stoi w dowolnym miejscu wyznaczonego polaAstrzelba załadowana 7 nabojami
Opcja 1Broń przeładowana, zabezpieczona,kolba na wysokości pasa z lufą skierowaną
prostopadle do kulochwynl
procedura strzelania
Po sygnale startow5rm należy ostrzelać wszystkie płytki metalowe

Uwagi dodatkowe
1. Płytka metalowa musi się przewrócić ,upaść
2. Zawężone kąty bezpieczeństwa prawo i lewo oraz górna krawędź kulochwytu .

Minimalna ilość strzalów 16 Amunicja-śrut

Do ostrzelania przewidziane §ą następujące cele
Phrtki: 11szt
Poppery : 5 szt
PłytkiNS:2szt
Pozycja §tafiowa i położenie broni :

Zawodnik stoi w dowolnym miejscu wyznaczonego polaA. Opcja 1. Strzelba załadowana
przeładowana, zabezpieczona, kolba na wysokości pasa z lufą skierowaną prostopadle do
kulochwynl
procedura strzelania
Po sygnale startowym należy w dowolnej kolejności ostrzelać wszystkie płytki metalowe

Uwagi dodatkowe
1. Płytką popper muszą się przewrócić
2. PĘrtka NS nie może posiadać samo zaznaczenia
3. Zawężone kąty bezpieczeń§twa pra\,yo i lewo oraz górna krawędź kulochwytu


