26. OTWARTE MISTRZOSTWA POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI
W STRZELECTWIE SPORTOWYM O PUCHAR TASOMIX

REGULAMIN
1. Cel zawodów
- wyłonienie mistrzów grupy powszechnej Południowej Wielkopolski
- popularyzacja sportu strzeleckiego i działalności Ligi Obrony Kraju
2. Organizatorzy zawodów
- Klub Strzelectwa Sportowego LOK BURSZTYN w Kaliszu
3. Termin i miejsce zawodów
- 04.07.2020 r. - godz. 09.00
- strzelnica LOK Karczemka k/Pleszewa
- rejestracja zawodników do godziny 11.00 (o kolejności strzelań decyduje kolejność
zgłoszeń)
Harmonogram:
Konkurencje karabinowe (KCZ i KDW)
Konkurencje pistoletowe (PCZ i PSP)
Trap

9.00 – 13.30; Finał o 14.00
9.00 – 12.00; Finał o 12.15
po zakończeniu konkurencji pistoletowych

4. Program zawodów

Konkurencje:
Karabin centralnego zapłonu (KCZ10)
* kaliber do 11,6 mm
* przyrządy celownicze mechaniczne, otwarte lub zamknięte; nie dopuszcza się muszki kołowej
* odległość 100 metrów
* tarcza TS4
* seria próbna 3 strzały
* seria oceniania 10 strzałów
* postawa leżącą z dowolną podpórką, broń podparta tylko w 1 punkcie
* czas 15 min., razem ze strzałami próbnymi
* ocena wszystkich przestrzelin kalibromierzem 9,0 mm
Pistolet/rewolwer centralnego zapłonu (PCZ10)
* kaliber do 11,6 mm
* przyrządy celownicze mechaniczne, otwarte
* odległość 25 metrów
* tarcza TS4
* seria próbna 3 strzały
* seria oceniania 10 strzałów

* postawa stojąca; dopuszcza się trzymanie broni oburącz
* czas 20 min., razem ze strzałami próbnymi
* ocena wszystkich przestrzelin kalibromierzem 9,65 mm
Karabin dowolny (KDW20)

* kaliber 5,6 mm
* przyrządy celownicze mechaniczne, otwarte lub zamknięte
* odległość 50 metrów
* tarcza TS1
* seria próbna 5 strzałów
* seria oceniania 20 strzałów (do 4 tarcz)
* postawa leżąc
* czas 30 min., razem ze strzałami próbnymi
Pistolet sportowy (PSP20)

* kaliber 5,6 mm
* przyrządy celownicze mechaniczne, otwarte lub zamknięte
* odległość 25 metrów
* tarcza TS1
* seria próbna 5 strzałów
* seria oceniania 20 strzałów (do 2 tarcz)
* postawa stojąc
* czas 30 min., razem ze strzałami próbnymi
Trap 10
* kaliber (12 – 20)
* amunicja 24g / 2,5 mm
* dogrywka (broń ładowana 1 nabojem)

5. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki i zawodnicy posiadający ważną licencję
PZSS.
6. Klasyfikacja
Indywidualna, osobno w poszczególnych konkurencjach. W przypadku równej ilości punktów
w konkurencjach KDW i PSP o miejscu decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek łącznie,
następnie wynik ostatniej serii i dalej ilość dziesiątek, dziewiątek, itd.
W konkurencji PCZ ilość wewnętrznych dziesiątek dalej dziesiątek, dziewiątek, itd.
W każdej konkurencji przewidziany jest finał obejmujący 6 najlepszych zawodników w danej
konkurencji (miejsca 1-6).
Przebieg finału:
* czas na oddanie strzału ocenianego: 50s,
* obowiązuje komenda START/STOP,
* po każdym pojedynczym strzale odpada jedna osoba z najniższą wartość strzału (decyduje
sędzia), do wyłonienia najlepszego strzelca,
* w przypadku równych wyników zawodników zagrożonych odpadnięciem, decyduje strzał
barażowy – 30 sekund.
7. Nagrody
- I - miejsce - puchar TASOMIX
- I - III miejsce - nagrody rzeczowe
- I - VI miejsce - dyplomy

8. Zgłoszenie udziału w zawodach
Zgłoszenia należy dokonywać w Biurze KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 6,
tel. fax (62) 502-68-87, kom. 513 184 475 lub bezpośrednio na strzelnicy w dniu zawodów.
9. Postanowienia końcowe
- W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin
- Dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji, dla nie posiadających zabezpieczają
organizatorzy zawodów
- Opłata startowa w konkurencjach; Kdw 20 l. i Psp 20 wynosi 30 zł, Pcz 10, Kcz 10 i Trap
10 wynosi 35 zł
- Opłata startowa, z uwzględnieniem broni i amunicji organizatora, wynosi: w konkurencjach
KDW20 i PSP20 wynosi 40 zł., PCZ10 i KCZ10 – 50 zł., Trap10 – 60 zł.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone
zostaną przed rozpoczęciem strzelań
Organizator informuje, że w czasie zawodów będą wykonywane zdjęcia dokumentujące przebieg
zawodów. Przebywając na terenie strzelnicy zawodnicy oraz osoby towarzyszące wyrażąją
zgodę na utrwalenie wizerunku. Sprzeciw przeciwko utrwaleniu wizerunku można zgłosić
w biurze organizatora w czasie zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć na własnej stronie internetowej oraz na
Facebook’u, a także do przekazania materiału zdjęciowego osobom trzecim, w szczególności
sponsorowi i mediom.

ORGANIZATORZY

