19.
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
* 19 marca 2022 r., godz. 09:00
* Strzelnica LOK Karczemka, Ludwina k/Pleszewa
4. Program zawodów
Konkurencje:
Pistolet sportowy (Psp)
* seria próbna 3 strzały
* seria oceniania 10 strzałów
* czas konkurencji 15 minut
Pistolet / rewolwer centralnego zapłonu (Pcz)
* strzały próbne 5 strzałów w czasie 150 sek.
* strzały oceniane: 15 strzałów (3 serie pięciostrzałowe w czasie 150, 20 i 10 sek.)
* dopuszcza się trzymanie broni oburącz
* dopuszcza się jedno zacięcie
Karabin sportowy (Ksp)
* strzały próbne: 5 strzałów
* strzały oceniane 15 strzałów (3 serie pięciostrzałowe w trzech postawach: klęcząc, leżąc,
stojąc)
* czas konkurencji 15 minut

Karabin centralnego zapłonu (Kcz)
* seria próbna 3 strzały
* seria oceniania 10 strzałów
* czas konkurencji 15 minut
* przyrządy celownicze:
a) szczerbinka lub przeziernik, z wyłączeniem dioptera
b) muszka – kształt dowolny, z wyłączeniem muszki kołowej; muszka może być w osłonie
tunelowej (zamkniętej)
Obowiązuje ręczny pomiar czasu w seriach próbnych i ocenianych.
5. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS.
6. Klasyfikacja
Indywidualna, w poszczególnych dyscyplinach, tj. pistolet (Psp+Pcz) oraz karabin (Ksp+Kcz).
O ostatecznym miejscu w klasyfikacji decyduje suma osiągniętych punktów.
W przypadku równej ilości punktów o kolejności w ostatecznej klasyfikacji decyduje łączna ilość
- w obu konkurencjach Psp+Pcz lub Ksp+Kcz – dziesiątek wewnętrznych, dziesiątek,
dziewiątek itd., aż do ustalenia kolejności.
7. Nagrody
I – miejsce – puchar
I – VI miejsce – dyplomy
8. Zgłoszenie udziału w zawodach
Mailem na adres kssbursztyn@op.pl, telefonicznie pod numerem 62 502 68 87 lub 513 184 475
bądź bezpośrednio na strzelnicy w dniu zawodów.
9. Postanowienia końcowe
* W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin.
* Broń i amunicja własna, dla nieposiadających zabezpiecza organizator.
* Opłata startowa (za każdą konkurencję):
- broń i amunicja własna - 30 zł.,
- broń lub amunicja organizatora: 30 zł. + amunicja wg aktualnych cen rynkowych.
* 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 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.
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