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ZAWODY STRZELECKIE
SKS MoST GDYNIA 21.11.2021
REGULAMIN
1. CEL ZAWODÓW :
•
•
•

Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
• Stowarzyszenie Klub Strzelecki MoST Gdynia
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :
•
•
•

Zawody odbędą się na Strzelnicy MoST Gdynia – ul. Chwaszczyńska 194 Gdynia
Zawody odbędą się w dniu 21.11.2021r. godz. 9:00-15:00:
godz. 9:00-11:00, konkurencja specjalna, wejścia uczestników na halę strzelań co 10min.
godz. 11:00-15:00, konkurencje standardowe, wejścia uczestników na halę strzelań co 15min.
Odbiór metryczek w dniu zawodów w recepcji strzelnicy, 15 minut przed wybraną godziną
startu zawodnika

4. PROGRAM ZAWODÓW :
•

Psp 10 : Pistolet bocznego zapłonu, odległość 25 m, ilość strzałów 10 ocenianych w
jednej serii, czas konkurencji 2 min, tarcza T05001 520x520mm, postawa stojąca,
dopuszczalne trzymanie oburącz, bez optyki i urządzeń optoelektronicznych.

•

Pcz 10: Pistolet centralnego zapłonu, odległość 25 m, ilość strzałów 10 ocenianych w
jednej serii, czas konkurencji 2 min, tarcza T05001 520x520mm, postawa stojąca,
dopuszczalne trzymanie oburącz, bez optyki i urządzeń optoelektronicznych.

•

Kcz 10 : Karabinek centralnego zapłonu, odległość 25 metrów, 10 strzałów ocenianych
w jednej serii, czas serii 2 min, tarcza Kdw-50m 250x250, postawa stojąca, bez optyki i
urządzeń optoelektronicznych.

•

Strzelba gładkolufowa 10: Strzelba gładkolufowa, odległość 25 m, 10 strzałów ocenianych
w dwóch seriach po 5 strzałów, każda seria trwa 1 min, tarcza TS-10 495x695mm, postawa
stojąca, amunicja breneka.

•

Pcz dynamiczna 20 (konkurencja specjalna): Pistolet centralnego zapłonu, odległość 10
m., bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, tarcza T05001 520x520mm, postawa
stojąca, dopuszczalne trzymanie oburącz. W dwóch seriach po 10 strzałów (5 strzałów
próbnych – 30 s), każda seria trwa 1 min.
Przebieg: 2 serie po 10 strzałów do tarcz obracających się wzdłuż osi pionowej. W każdej
sekwencji losowo wybrana tarcza (1 z 4) odwraca się płaszczyzną do zawodnika na 2
sekundy, w tym czasie należy oddać jeden strzał. Następnie tarcza zamyka się na 2
sekundy – widoczna jest tylko krawędź tarczy. W czasie gdy widoczna jest tylko krawędź
tarczy celowanie jest niedozwolone, zawodnik przyjmuje postawę bezpieczną.
Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym.
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4. UCZESTNICTWO :
W zawodach strzeleckich mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS oraz
sympatycy strzelectwa. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zawody wpisane są do
kalendarza imprez PomZSS.

6. KLASYFIKACJA :
Indywidualna w konkurencjach: Psp 10, Pcz 10, Kcz 10, strzelba gładkolufowa 10, Pcz dynamiczna
20.
W przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek.

7. NAGRODY :
Nagrody za zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkurencjach: Psp 10, Pcz 10, Kcz 10, strzelba gładkolufowa
10, Pcz dynamiczna 20:
1 miejsce: puchar, medal i dyplom
2 miejsce: medal i dyplom
3 miejsce: medal i dyplom

8. ZGŁOSZENIA :
•

Rejestracja na zawody poprzez stronę www: https://gdyniastrzelnica.pl/zawody/

9. KOSZTY UCZESTNICTWA :
•

Wpisowe
25 zł dla wszystkich konkurencji standardowych
50 zł dla konkurencji Pcz dynamiczna 20
Wpłacane przy rejestracji online lub przed startem w biurze zawodów. Juniorzy zwolnieni
są z tej opłaty.

•

Amunicja – broń obiektowa (zawodnik korzysta z broni obiektowej):
Psp 10 – amunicja .22 LR – 15 zł/konkurencja
Pcz 10 – amunicja 9x19 Parabellum - 25 zł/konkurencja
Kcz 10 – amunicja .223 REM – 40zł/konkurencja
Strzelba gładkolufowa 10– amunicja 12/70 breneka – 40 zł/konkurencja
Pcz dynamiczna 20 – amunicja 9x19 Parabellum - 60 zł/konkurencja

•

Amunicja – broń własna (zawodnik korzysta z broni własnej, ale nie posiada amunicji):
Psp 10 – amunicja .22 LR – 5 zł/konkurencja
Pcz 10 – amunicja 9x19 Parabellum - 15 zł/konkurencja
Kcz 10 – amunicja.223 REM - 20 zł/konkurencja
Strzelba gładkolufowa 10 – amunicja 12/70 breneka – 25 zł/konkurencja
Pcz dynamiczna 20 – amunicja 9x19 Parabellum - 40 zł/konkurencja

10. SPRAWY RÓŻNE :
•
•
•
•

Zawody odbywają się bez uczestnictwa publiczności
Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania rygorów sanitarnych (zasłanianie ust i
nosa oraz dezynfekcja rąk)
Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
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Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie
klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze muszą
okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem,
podejmują organizatorzy zawodów.

OPRACOWALI:
Monika Dziuba
Paweł Makowski
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