
Turniej strzelecki nad jeziorem Orło "Sokół Ryn"

01.10.2022r.

Regulamin

1.Cel zawodów:

-propagowanie sportów strzeleckich

-integracja członków klubu oraz zawodników biorących udział w zawodach

-utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań

-wyłonienie najlepszych strzelców biorących udział w zawodach

-popularyzacja strzelectwa

2.Organizator zawodów:

Klub strzelecki Sokół Ryn

tel.514366436

email:dziokanmazury@gmail.com

3.Termin i miejsce zawodów

-Strzelnica "Sokół" w miejscowości Canki/k.Rynu



-rozpoczęcie zawodów 01.10.2022 r. o godz. 9.00, zakończenie o godz.14.00

-zawody wpisane do kalendarza Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa

Sportowego

-oragnizator zapewnia sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn

obiektywnych

4.Program Zawodów

-otwarcie zawodów

-odprawa techniczna

-rozpoczęcie konkurencji

-rozdanie nagród

-zakończenie

Planowane jest rozegranie 2 konkurencji strzeleckich

*Karabin Centralnego zapłonu 200m z optyką(dzielący się na 3

części)

1.Jeden strzał snajpera

-ilość punktów do uzyskania 100pkt-za trafienie w cel, pomniejszone o każdy

rozpoczęty centymetr oddalenia przestrzeliny od celu

-odległość 200m

-kaliber dowolny

-dozwolone wszelkie przyrządy celownicze optyczne

-czas 3 minuty

-postawa leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek



2.Szybka dziesiątka

-ilość punktów do uzyskania 100pkt, pomniejszone o 10pkt za każdy strzał

poza polem ocenianym

-ilość strzałów-10

-średnica ocenianego celu około 20cm

-odległość 200m

-kaliber dowolny

-dozwolone wszelkie przyrządy celownicze optyczne

-postawa leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

-czas na przygotowanie się 3minuty, czas na wykonanie konkurencji 1 minuta

-czas mierzony timerem

-po sygnale końcowym timera obowiązkowe przerwanie strzelania

3.Dziesiątka snajpera

-ilość strzałów 10(bez strzałów próbnych)

-odległość 200m

-czas na przygotowanie 3minuty, czas wykonania konkurencji 7minut

-ilość punktów do uzyskania 100pkt, punktowanie zgodnie z wartością na

tarczy

-tarcza "Sokół Ryn"

-dozwolone wszelkie przyrządy celownicze optyczne

-postawa leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

-czas mierzony timerem



-po sygnale końcowym obowiązkowe przerwanie strzelania

*Karabin Centralnego zapłonu 200m bez optyki

-tarcza TS4

-odległość 200m

-przyrządy celownicze otwarte(muszka i szczerbinka, przeziernik)

-kaliber dowolny

-liczba strzałów 10(bez strzałów próbnych)

-ilość punktów do uzyskania 100pkt, punktowanie zgodnie z wartością na

tarczy

-czas na przygotowanie 3 minuty, czas wykonania konkurencji 5 minut

-postawa leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek

-czas mierzony timerem

-po sygnale końcowym obowiązkowe przerwanie strzelania

5.Uczestnictwo w zawodach

W zawodach mogą brać udział:

-członkowie klubu strzeleckiego Sokół

-zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

-osoby posiadające broń do celów sportowych i kolekcjonerskich

-miłośnicy strzelectwa

6.Punktacja



-przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w poszczególnych

konkurencjach:

*karabin z optyką łącznie (ilość punktów do zdobycia 300pkt)

*karabin bez optyki(ilość punktów do zdobycia 100pkt)

-o zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w

konkurencji

-w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw

liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych

7.Nagrody

-nagrody i medale w każdej konkurencji za 1,2,3 miejsce

-dyplomy w każdej konkurencji od miejsca 1 do 6

8.Koszty uczestnictwa

-koszt uczestnictwa we wszystkich konkurencjach wynosi 120zł

-koszt jednej konkurencji(z optyka łącznie lub bez optyki) wynosi 70 zł

9.Sprawy różne

-broń i amunicja we własnym zakresie

-konkurencje będą rozgrywane w kolejności

-organizator zapewnia sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji

-obowiązuja ochronniki słuchu oraz okulary ochronnne

-obowiązują wskażniki bezpieczeństwa do komory nabojowej w jaskrawym

kolorze

-broń i amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS



-zawody znajdują się w kalendarzu WMZSS

OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny Zawodów- SAWICZ Grzegorz    3020/II/22

Kierownik Zawodów- DZIOKAN Jerzy                7764/II/20

Przewodniczący Komisji RTS-DZIOKAN Piotr  10474/II/20

Kierownik Biura Obliczeń- MARUCHACZ Jerzy 5682/II/21

Kierownik Sekcji kontroli broni i wyposażenia- MAZUR Marcin  8691/I/21

Sędzia strzelań- DZIOKAN Wojciech                   10485/II/20

Sędzia strzelań- CZARNIECKI Krzysztof             2048/II/20

Sędzia strzelań- SEKŚCIŃSKI Krzysztof             11886/II/21

Sędzia strzelań- DZIOKAN Jerzy                          7764/II/20

Sędzia strzelań- WYSZOMIRSKI Tomasz            11881/II/20

Zabezpieczenie medyczne:

ratownik medyczny- DZIOKAN Tomasz

ratownik medyczny- PRZEOREK KRZYSZTOF

ratownik medyczny- GORLO Izabela




