Regulamin Zawodów Strzelecki KS Tarcza Szamotuły
Zimowy Karabin Wojskowy Centralnego Zapłonu 100m
Karabin centralnego zapłonu . Karabin historyczny centralnego zapłonu 100m
Cel Zawodów:
- popularyzacja strzelectwa z broni wojskowej i historycznej
- wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk strzeleckich i kolekcjonerskich
- prezentacja kolekcji broni palnej kolekcjonerskiej
- podnoszenie umiejętności , wyłonienie zwycięzców w poszczególnych konkurencjach
Organizator Zawodów – Klub Strzelecki Tarcza Szamotuły
Miejsce i termin zawodów – Strzelnica KS Tarcza Mutowo ,zgodnie z kalendarzem WZSS
Konkurencje 1. Karabin wojskowy centralnego zapłonu na bazie karabinu AK 47
- czas konkurencji 15 min ,3 strzały próbne 10 ocenianych
- cel tarcza N23p ,odległość 100m , przyrządy celownicza muszka szczerbinka
- postawa leżąc , strzelanie z wolnej ręki , zabronione używanie pasów nośnych
oraz jakiekolwiek podpieranie broni o podłoże lub podpórkę .
2. Karabin centralnego zapłonu przyrządy celownicze przezierniki dioptery
- czas konkurencji 15 min 3 strzały próbne 10 ocenianych
- cel tarcza pierścieniowa 50x50 ,odległość 100m.
- postawa leżąc , strzelanie z wolnej ręki ,zabronione jest jakiekolwiek podpieranie broni o podłoże
lub podpórkę
3. Karabin centralnego zapłonu muszka-szcerbinka i Karabin historyczny centralnego zapłonu
- karabin historyczny wyprodukowany do 1980 r , przyrządy celownicze oryginalne ,nie dopuszcza
się przeróbek i modernizacji
- dopuszcza się do zawodów broń czarno prochową strzelająca z amunicji scalonej
- dopuszcza się dopięcie do broni tylko pasów nośnych oryginalnych
- czas konkurencji 15 min, 3 strzały próbne 10 ocenianych
- cel tarcza N23p , odległość 100m
postawa leżąc , strzelanie z wolnej ręki , zabronione jest jakiekolwiek podpieranie broni o
podłożę lub podpórkę,oraz używanie pasów nośnych.
4. Na stanowisku strzeleckim dopuszcza się posiadanie tylko 13szt amunicji na daną konkurencje
5. Przegląd i naprawa broni tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa do której nie wolno
wnosić amunicji ostrej i treningowej .
6. Uczestnictwo – zawodnicy posiadający aktualną licencje PZSS na bieżący rok .
Uczestnicy strzelają z broni i amunicji własnej, istnieje możliwość udostępnienia broni i amunicji
przez organizatora .
Zawodnicy nie posiadający aktualnej licencji mogą strzelać szkoleniowo bez ujęcia w komunikacie
klasyfikacyjnym.
7. Ocena tarcz-przez komisje klasyfikacyjną poza stanowiskiem strzeleckim dla karabinu
centralnego zapłonu AK ,karabinu centralnego zapłonu i historycznego wg kal.7,62mm dla
karabinu centralnego zapłonu przezierniki i dioptery wg kal. 5,6mm.
8. Klasyfikacja -indywidualna. Puchary /Nagrody/ dyplomy od I do III miejsca
9. Zgłoszenia – zapisy internetowo /telefonicznie /na zmiany . Opłata za uczestnictwo 30zł za
konkurencje .
Przepisy końcowe.
Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy PZSS i regulamin zawodów. Wszystkich
uczestników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa na strzelnicy.
W sprawach nie ujętych regulaminem Sędzia Główny i Przew.Komisji Klasyfikacyjnej podejmują
decyzje ostateczne.Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora po wcześniejszej
akceptacji Kolegium Sędziów WZSS. Z zawodów sporządza się komunikat podpisany przez

Sędziego Głównego,Przew. Komisji Klasyfikacyjnej oraz Obserwatora WZSS

