
 

18. PUCHAR WIOSNY 

 

 

REGULAMIN 

 

1. Cel zawodów 

* Inauguracja sezonu strzeleckiego na strzelnicy otwartej 

* Popularyzacja strzelectwa sportowego 

 

2. Organizator zawodów 

Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN Kalisz 

 

3. Termin, miejsce i organizacja zawodów 

* 20.03.2021 r.24 kwietnia 2021 r., od godz. 09:00 

* Strzelnica Karczemka, Ludwina k/Pleszewa 

* Rejestracja zawodników do godziny 10.00 

 

Ze względu na dopuszczalny limit osób przebywających na strzelnicy (25 osób), zawody 

odbędą się w seriach po 20 OSÓB. Każda seria obejmuje wszystkie przewidziane regulaminem 

konkurencje. 

Każda seria startuje o pełnej godzinie (9.00, 10.00, 11.00 etc.). Osoby, które zakończą 

strzelanie są proszone o opuszczenie strzelnicy. 

Ze względu na powyższe zmiany w organizacji zawodów, zgłoszenia udziału będą 

przyjmowane wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 513 184 475 (Krzysztof Grzesiak) 

lub 62 502 68 87 (klub). 

Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o przydziale do poszczególnych serii. 

 

4. Program zawodów 

Konkurencje: 

Pistolet sportowy (PSP) 

* seria próbna 5 strzałów w czasie 150 sek. 

* seria oceniania 15 strzałów (3 serie pięciostrzałowe w czasie 150, 20 i 10 sek.) 

Pistolet / rewolwer centralnego zapłonu (PCZ) 

* seria próbna 5 strzałów w czasie 150 sek. 

* seria oceniania 15 strzałów (3 serie pięciostrzałowe w czasie 150, 20 i 10 sek.) 

* dopuszcza się trzymanie broni oburącz 

* dopuszcza się jedno zacięcie 

 

Dla 6 najlepszych zawodników w klasyfikacji łącznej (miejsca 1-6) przewidziany jest finał 
z pistoletu centralnego zapłonu. 

Przebieg finału: 

* czas przygotowawczy i 3 strzały próbne: 2 minuty, 

* czas na oddanie strzału ocenianego: 30 sekund, 

* 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 – 15 sekund. 

 

Obowiązuje ręczny pomiar czasu w seriach próbnych i ocenianych oraz w finale. 

 

5. Uczestnictwo w zawodach 

W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS. 

 

6. Klasyfikacja 

Indywidualna. O ostatecznym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów osiągniętych 

w konkurencji PSP i PCZ, przy czym dla miejsc 1-6 kolejność wg wyników finału. 

W przypadku równej ilości punktów o kolejności w ostatecznej klasyfikacji decyduje ilość - 

łącznie w obu konkurencjach – dziesiątek wewnętrznych, dziesiątek, dziewiątek itd., aż do 

ustalenia kolejności. 

W przypadku równych wyników w konkurencjach PSP lub PCZ o kolejności klasyfikacji 

decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, a następnie dziesiątek, dziewiątek, ósemek itd., aż do 

ustalenia kolejności. 

 

7. Nagrody 

I – miejsce – puchar 

I – III miejsce – dyplomy 

 

8. Zgłoszenie udziału w zawodach 

Jak w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

 

9. Postanowienia końcowe 

* W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin. 

* Broń i amunicja własna, dla nieposiadających zabezpiecza organizator. 

* Opłata startowa: 50 zł. (broń i amunicja własna), a przy broni lub amunicji organizatora 

dodatkowo: PSP – 10 zł., PCZ – 20 zł. 

* Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone 

zostaną przed rozpoczęciem strzelań. 

 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z Covid-19 prosimy o przestrzeganie ustalonego 

harmonogramu zawodów oraz stosowanie się do wskazówek i poleceń obsługi zawodów. 

 
Organizator informuje, że w czasie zawodów mogą być wykonywane zdjęcia dokumentujące przebieg zawodów. 

Przebywając na terenie strzelnicy zawodnicy oraz osoby towarzyszące wyrażają 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 medialnego osobom trzecim, w szczególności sponsorom. 

 

 

O R G A N I Z A T O R  
 

 


