
Regulamin

Zawodów Klubu Strzeleckiego SOKÓŁ RYN

„TURNIEJ GALINDÓW”

1. Cel zawodów:

- propagowanie sportów strzeleckich

- integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w

zawodach - utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań

- wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w

zawodach - popularyzacja strzelectwa

2. Organizator zawodów:

Klub Strzelecki Sokół Ryn
tel. 514 366 436
e-mail: dziokanmazury@gmail.com

3. Termin i miejsce zawodów:
Strzelnica KS SOKÓŁ Ryn/Canki.

Rozpoczęcie zawodów 26 czerwca 2022r. o godzinie 9:00.

Zawody wpisane do kalendarza Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych.

Informacja o ewentualnym odwołaniu opublikowana będzie na stronie klubowej

www.sokol-ryn.pl i na profilu Klubu Strzeleckiego Sokół na Facebooku.

4. Program zawodów

- otwarcie zawodów, odprawa techniczna



- rozpoczęcie konkurencji

- rozdanie nagród

Planowane jest rozegranie trzech konkurencji strzeleckich:

I. Karabin Sportowy (Ksp)
❖ kaliber 22 LR, dowolny karabin bocznego zapłonu wyposażony w

optyczne, mechaniczne otwarte lub zamknięte przyrządy celownicze.

❖ tarcza strzelecka TS4

❖ postawa leżąc, odległość 100m

❖ 3 strzały próbne + 10 ocenianych, czas 5min

❖ broń i amunicja we własnym zakresie

II. 2GUN
❖ konkurencja łączona na czas(przy pomocy timera)

❖ strzelba gładkolufowa(8 celów metalowych, obowiązkowe doładowanie naboi w
miejscu do tego przeznaczonym)+pistolet centralnego zapłonu(Pcz), 5 celów
metalowych(tzw.ruchoma gwiazda)

❖ za każdy nietrafiony cel doliczana jest kara 5sekund do całkowitego czasu
ukończenia konkurencji

❖ odległość około 15 metrów

❖ broń i amunicja we własnym zakresie

❖ istnieje możliwość poprawienia (1raz) konkurencji lecz automatycznie wynik

pierwszego podejścia zostaje anulowany

III. 3GUN

❖ konkurencja łączona na czas(przy pomocy timera)

❖ strzelba gładkolufowa(4 strzały do celów metalowych)+karabin centralnego

zapłonu(6 strzałów do tarczy IPSC)+pistolet centranego zapłonu(6 strzałów do

celów metalowych, tzw drzewko)



❖ za każdy nietrafiony cel doliczana jest kara 5sekund, w przypadku tarczy

IPSC-pole alfa(brak kary),pole charlie(kara 1sekunda),pole delta(kara 3

sekundy)

❖ odległość około 15 metrów

❖ postawa stojąc

❖ broń i amunicja we własnym zakresie

❖ podczas trwania konkurencji(dotyczy równiez konkurencji 2)

niewłaściwe odłożenie broni będzie karane karą 10 sekund

❖ prawidłowe przejście konkurencji będzie zaprezentowane przez sędziego

przed rozpoczęciem zawodów

❖ istnieje możliwość poprawienia konkurencji(1 raz), lecz automatycznie wynik
pierwszego podejścia zostaje anulowany

5. Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział:

- członkowie klubu strzeleckiego Sokół

- zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS

- osoby posiadające pozwolenie na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich

6. Punktacja

- przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w każdej z konkurencji

- w konkurecji 1 o zwycięstwie będzie decydowała największa liczba

zdobytych punktów

-w konkurencjach 2 i 3 o zwycięstwie będzie decydował najniższy

czas ukończenia konkurencji

7.Koszty

- konkurencja 1- 30zł

- konkurencja 2- 35zł



- konkurencja 3- 35zł

- poprawka(tylko przy konkurencji 2 i 3 ) - 30zł

8. Nagrody

- medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji

- dyplomy za miejsca 1-6 w każdej konkurencji

9. Sprawy różne

- ochronniki słuchu oraz okulary ochronne obowiązkowe!!!

- konkurencje będą rozgrywane w kolejności 1,2,3

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego Zawodów

- protesty będą będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany rozgrywanych konkurencji oraz
odwołania zawodów bez podawania przyczyny




