REGULAMIN ZAWODÓW
Zawody strzeleckie w konkurencji pistolet centralnego zapłonu w rocznicę
Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
Cel zawodów
 Uczczenie Święta Konstytucji 3-go Maja.
 Rywalizacja sportowa w strzelectwie z pistoletu centralnego zapłonu.
 Propagowanie sportu strzeleckiego wśród mieszkaoców regionu.
Organizator zawodów
 Klub Sportów Strzeleckich IGLICA LOK .
 Stowarzyszenie ,,Kolekcjoner Stalowa Włócznia ‘’
 SGS –T

e-mail: frankfed@o2.pl
tel: 609 797 691
Termin i miejsce zawodów
Wszystkich mieszkaoców regionu zapraszamy na otwarte zawody
strzeleckie z broni palnej krótkiej – pistolet centralnego zapłonu.

w dniu: 03-05-2017 r., w godzinach 10:30 do 13:30
Na obiekcie strzelnicy sportowej w Żołyni przy ul. Mickiewicza.
Program zawodów
Strzelanie z pistoletu centralnego zapłonu na dystansie 25m.
Opis konkurencji








Pistolet centralnego zapłonu kal. 9X19 PARA.
Dystans : 25m
Pozycja strzelecka: stojąc
Liczba strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
Tarcza : sportowa z pierścieniami punktowanymi
Czas: nieograniczony.
O zajęciu poszczególnych lokat w rywalizacji sportowej decydują zdobyte
punkty liczone w serii ocenianej.

Harmonogram zawodów
1) Rejestracja zawodników na listę startową od 10:30 do 11:00,
2) Rozpoczęcie zawodów (11:00): omówienie warunków
bezpieczeostwa oraz przebiegu zawodów, ustalenia kolejności
startu poszczególnych zawodników,
3) Rozpoczęcie strzelao konkursowych,
4) Zakooczenie strzelao konkursowych,
5) Ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców,
6) Zakooczenie zawodów.
7) Po zakooczeniu zawodów ( ok. godz.13:30) strzelanie
sportowo-rekreacyjne dla chętnych.
Uczestnictwo
Zawody mają charakter otwarty i mogą brad w nich udział osoby od 16 lat
oraz posiadające podstawowe umiejętności posługiwania się bronią krótką –
pistolet.
Klasyfikacja
Indywidualna
Nagrody
Za miejsca od I- III statuetka plus dyplom
Za miejsca IV-VI dyplom
Losowanie nagrody książkowej wśród startujących

Zgłoszenia
Zainteresowani udziałem w turnieju zgłaszają chęd startu – rejestracją się na
listę startową bezpośrednio przed zawodami .
Koszty startowe
Uczestnicy zawodów uiszczają opłatę startową w wysokości 20, 00 złotych.
Osoby z własną bronią i amunicją 10,00 złotych.
Sprawy różne
1) Konkurencja – pistolet dokładny – rozgrywana jest z broni palnej krótkiej
centralnego zapłonu . Uczestnicy mogą korzystad z własnej broni i
amunicji – powiadamiają o tym fakcie przy rejestracji.
2) Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian w programie zawodów
z przyczyn niezależnych od organizatorów.
Broń , amunicję, tarcze i inne akcesoria niezbędne do przeprowadzenia zawodów
zapewnia organizator zawodów. Strzelania prowadzone będą na strzelnicy sportowej przez
instruktora oraz sędziego strzelectwa sportowego posiadającego uprawnienia państwowe.

