
REGULAMIN
zawodów §trzeleckidr
§trzelba Dynamiczna

I. CEL ZAWODÓW
l.Doskonalmie umiejęnrości członków klubów i stowarryszeń strzeleckich
2.Popularyzacja §por§r §trzeleckiego
3.\fyłonienie najlepszych zawodników

II. ORGANIZATOR ZA\,VODÓW
KIub §trzelecki TARCZA SzamotuĘ
ul. Powstarńców \trielkopolskich 14
64-500 SzamotuĘ LK-L01'2XżO23

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWOnÓW
Zgodnie z kalendarzem \fZS§ 26.03.2023 r
Strzelnica- Mrrtowo
Rozpoczęcie zawodów godz. 9.00

IV. KONKURENCJE
1. Strzelba Dynamiczna -klasy : Standard Manual,Standard,Open
- ilość strzałów max.10
- wg opisu toru
- zaliczeniowe do licencji 2023, szkoleniowo.
_ broń i amunicja własna, istrieje możliwość strzelania z amunĘi i broni szkoleniowei.

2. Smelba IPSC -klasy : Standard Manual,Standard, Open I Runda PuÓaru Klubu
Tor 1- mń. ilość snzałów 8
Tor 2 - mtn. ilość strzałów 16
-wg opisu toru
- przd maru dla sędziółr i obsługi zawodów sobota 25.03.2023 godz. 15.00
-broń amunicja własna

V Klasyfikacja
Klasyfikacja Indywidualna 1-3 miejsca dyplomy
Pucharowa po zakończeniu edycji I-III miejsca Pudrary.

vI. ZGŁO§ZENIA
\f sekretariacie w dniu zawodów. Sfizelba dynamiczna.
Strzelba IPSC rejestracja ks.taĘcza.szamotuly@wp.pl t€l.509 798 185 do 24.03.2023
Oplata §tartowa 40ńzn konkurencje.
Zawodnicy w dniu zawodów mu§ą posiadać aktualną licencje na 2{123 r
Zawodnicy nie posiadająry licencii ttarvtitou,ani na liście szkoleniowej bez ujęcia w
komunikacie z zawodów.

Vn. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zawody uo§taną przeprowadzone zgodnie z powyi:szym regulaminem, w oparciu
o przepĘ PZSS z zachowaniem zasad bezpieczerilsnva i regulaminu srrzelnicy.
Struelba IP§C w oparciu o regulamin IP§C Strzelba Dynamiczna Sprawy §porne i prote§ty
roz§trzygać będzie §ędzia Główny Zawodów. Dyskwalifikacja -Za naruszenie zasad
bezpieczerńsnra na §trzelnicy oraz niesportowe zachowanie. O dyskrłalifikacji decyduje
sędzia głfivny toru.



oPIs TORU
Strzelba dynamiczna

|trość srzałów max.10 Amunicja -śrut

Do ostrzelania są następujące cele:
Cele Płytki metalowe szt 9 płytka NS szt 1

Porycja startowa i pdożenie broni
Zawodnik stoi ww;unaczonJm poluA
Stan broni Opcja 1Broń załadowaną 5 nabojami przeładowana, zabezpieczona,kolba na
wysokości pasa z lufą skierowaną pro§topadle do kulochwynl

Frocedura strzelania
Po sygnale stafiow}rm należy osnzelać widocz,ne cele z w;uDaczonego polaA

Uwagi dodatkowe
1. Zńęzone kąty bezpieczeństwa prawo i lewo oraz górna krawę&ź kulochwytu ,

oPIs TORU

OPIS TORU

Strzelba IPSC TOR 1

Minimalna ilość strzałów min.8 Amunicja-śrut

Do ostrzelania są następujące cele :

Płytki metalowe 8 szt, pĘrtka NS 1 szt

Pozycja startowa i położenie broni :

Zawodnik stoi w dowolnym miejscu pola A.
Stan broni. Opcja 1. Strzelba załadowana ,przeładowana,zabezpieczona kolba na wysokości pasa
z lufą skierowaną prostopadle do kulochwynr
procedura strzelania
Po sygnale §tartow)rm należy ostrzelać widoczne cele z w)unaczonego pola A .

Uwagi dodatkowe
1. Kąty bezpieczeństwa prawo i lewo zgodnie z przepisami strzelba IPSC oraz górna
krawędź kulochwytu

§trzelba IPSC TOR 2

Minimalna ilość strzałów 16 Amunicja -śrut

Do ostrzelania są następujące cele.
Płytki metalowe szt .1_3 , cele łamliwe 2 szt" popery szt. 1 ,pł5rtki NS szt. 2

Pozycja §tartowa i położenie broni.
Zawodnik stoi w wyznaczonym miejscu polaA.
Stan broni: Opcja 2. Strzelba załadowana ,kolba na wysokości pasa z lufą skierowaną
prostopadle do kulochwynl
procedura strzelania.
Po sygnale startowy należy ostzelać widoczne cele z w)unaczonego polaA

Uwagi dodatkowe.
1. Płytka NS nie może posiadać samo zaznaczenia
2. Kąty bezpieczeń§twa prawo,Iewo zgodnie z przepisami strzelba IPSC oraz górna
krawędź kulochwynr


