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REGULAMIN
I. Cel zawodów

1. Popularyzacja sportu strzeleckiego oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.
2. Rywalizacja sportowa oraz integracja środowiska strzeleckiego.
3. Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego.
4. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu.

II. Organizator, termin i miejsce zawodów

Organizatorem zawodów jest Klub Strzelecki "Wilk" Olecko
Zawody odbędą się 15.05.2022 na strzelnicy Wilk Centrum Strzeleckie w Jaśkach
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10:00
Rejestracja zawodników od godz. 9:00

III. Uczestnictwo i zgłoszenia

Udział w zawodach może wziąć każdy chętny. Osoby nie posiadające licencji PZSS będą 
wpisywane poza klasyfikacją. Osoby nie posiadające Licencji PZSS, pozwolenia na broń lub osoby
niepełnoletnie strzelają wyłącznie pod opieką instruktora. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać 
na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 
Zgłoszenie rejestracyjne należy wykonać minimum 24h przed rozpoczęciem zawodów.
Rejestracja na e-mail:  info@wilk.olecko.pl lub telefoniczne: +48 697-518-636

IV. Koszt uczestnictwa

Przed przystąpieniem do zawodów zawodnicy opłacają ze środków własnych:
- opłatę startową w kwocie 40zł,
- opłata za każdą konkurencję 20 zł 
- oraz ewentualne koszty amunicji:
Karabin sportowy 15 zł
Pistolet sportowy  15 zł
Karabin Centralnego Zapłonu na czas 80 zł
Pistolet Centralnego Zapłonu na czas 40 zł

V. Zasady bezpieczeństwa

1. Po strzelnicy poruszamy się z bronią w kaburach lub futerałach.
2. Broń  musi mieć wypięty magazynek oraz kolorowy
         wskaźnik bezpieczeństwa umieszczony w komorze nabojowej
3. Strzelania odbywają się obowiązkowo w ochronnikach słuchu.
4. Zaleca się używanie okularów strzeleckich podczas wszystkich strzelań

VI. Klasyfikacja, punktacja i nagrody



1. Ocena tarcz papierowych zgodnie z regulaminem PZSS / ISSF.
2. Cele interaktywne oceniane są automatycznie zgodnie z programem SST GmbH
2. Klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach zgodnie z regulaminem konkurencji. (rozdz. VIII)
3. Za pierwsze 3 miejsca w każdej konkurencji nagrodami są dyplomy i medale.
4. Za zajęcie pierwszych 10 miejsc w każdej konkurencji przyznawane są punkty klasyfikacji generalnej,
         za 1 miejsce - 10 pkt. 
         za 2 miejsce - 9 pkt. 
         za 3 miejsce - 8 pkt. 
         ....... 
         za 10 miejsce - 1 pkt.
5. Zwycięzcą zawodów zostaje osoba która podczas wszystkich konkurencji zebrała największą
         liczbę punktów klasyfikacji generalnej. W przypadku równej liczby punktów klasyfikacji generalnej
         decyduje wynik osiągnięty w konkurencji nr 1.
6. Na podstawie punktów klasyfikacji generalnej zdobytych w ciągu całego sezonu, podczas
        ostatnich zawodów zostaną wyłonieni zwycięscy Klasyfikacji Generalnej KS Wilk za rok 2022.

VII. Postanowienia ogólne

1. Sędziowie mogą brać czynny udział w zawodach jako zawodnicy.
2. Wszelkie spory i protesty rozstrzygają sędziowie, decyzja sędziego głównego jest nieodwołalna.
3. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia zawodów.

VIII. Program zawodów

Konkurencja nr 1 -  Karabin Sportowy 50 m 

broń:                               Karabin bocznego zapłonu
                                        dla osób nie posiadających broni jest możliwość skorzystania z broni klubowej
przyrz. celownicze:        mechaniczne
postawa:                         stojąc
cel:                                  tarcza KSP
odległość:                       50 m
czas:                                I seria 3-strzałowa 3min, II seria 10 strzałowa 5 minut.
liczba naboi:                   13 szt

Zasady naliczania punktów:
Zgodnie z polami punktacyjnymi tarczy. Ocenianych jest 10 najwyżej punktowanych strzałów.

Konkurencja nr 2 -  Pistolet Sportowy 25m

broń:                               Pistolet sportowy 22 LR
                                        dla osób nie posiadających broni jest możliwość skorzystania z broni klubowej
przyrz. celownicze:        otwarte 
cel:                                  tarcza TS 4
odległość:                       25 m
czas:                                I seria 3-strzałowa 3min, II seria 10 strzałowa 5 minut.
liczba naboi:                   13 szt

Zasady naliczania punktów:
Zgodnie z polami punktacyjnymi tarczy. Ocenianych jest 10 najwyżej punktowanych strzałów.



Konkurencja nr 3 -  Karabin centralnego zapłonu na czas 

broń:                               Karabin centralnego zapłonu 
                                       dla osób nie posiadających broni jest możliwość skorzystania z broni klubowej
przyrządy celownicze:   dowolne
cel:                                 cele interaktywne wyświetlane na ekranie   
odległość:                      15m
postawa:                        stojąc
czas:                               nielimitowany, mierzony timerem
liczba naboi:                  20 szt
strzały próbne:       brak

Zasady naliczania punktów:
Strzelamy do 20 celów na czas. Nietrafiony cel to 5 sekund karnych.  Zwycięża zawodnik z najkrótszym 
czasem.

Konkurencja nr 4 -  Pistolet centralnego zapłonu na czas 

broń:                               pistolet centralnego zapłonu z dwoma magazynkami
                                       dla osób nie posiadających broni jest możliwość skorzystania z broni klubowej
przyrz. celownicze:       mechaniczne 
cel:                                 8 tarcz IPSC, Do każdej tarczy oddajemy 2 strzały
odległość:                      15m
postawa:                        stojąc
czas:                               nielimitowany, mierzony timerem
liczba naboi:                  16 szt w dwóch magazynkach 
strzały próbne:       brak

Zasady naliczania punktów:
Zgodnie z polami punktacyjnymi tarczy. Strefa  A 5 punktów, C 4 punkty, D 2 punkty. Suma uzyskanych 
punktów dzielona jest przez czas. 

IX. Oświadczenie startującego.
Startujący potwierdza że zapoznał się z regulaminem zawodów, oraz oświadcza że wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Klub 
Strzelecki "Wilk" w Olecku, oraz na wykorzystanie jego wizerunku na stronie internetowej oraz w celach 
promocyjnych, co poświadcza podpisem na metryczce.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN W
REGULAMINIE ZAWODÓW ORAZ PRAWO JEGO INTERPRETACJI.


