Zawody o Puchar Prezesa
Sekcji Strzeleckiej WKS
Grunwald Poznań 2019
REGULAMIN ZAWODÓW
Cel zawodów:
- Popularyzacja strzelectwa sportowego,
- Doskonalenie umiejętności strzeleckich,
- Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych grupach strzelań,
- Realizacja „Regulaminu Licencyjnego” w zakresie Strzelba,
Organizator:
- Wojskowy Klub Sportowy GRUNWALD Poznań
Termin i miejsce zawodów:
Konkurencje kulowe oraz pneumatyczne:
Strzelnica WKS GRUNWALD, ul. Saperska 48; 61-493 Poznań
Dzień 18.05.2019 w godzinach 8:00 – 17:00 wg. harmonogramu strzelań
Konkurencje śrutowe:
Strzelnica Myśliwska LIZAWKA, ul. Bałtycka 61; 61-013 Poznań
Dzień 18.05.2019 w godzinach 10:00 – 15:00 – zapisy do 14:30
Zawody ujęte są w kalendarzu WZSS na rok 2019.
Konkurencje:
- Pistolet sportowy 20 strzałów (Psp 20)
- Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów (Pcz 20)
- Pistolet pneumatyczny 20 strzałów (Ppn 20)
- Karabin pneumatyczny 20 strzałów (Kpn 20)
- Strzelba Trap 25
- Strzelba Double Trap 20

Przebieg konkurencji:
- Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4
serie oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z
jednej ręki, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m
- Pistolet sportowy 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie oceniane
5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z jednej ręki, tarcze
do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m
- Karabin pneumatyczny 20 strzałów, (dowolna ilość strzałów próbnych do 2
tarcz i 20 strzałów ocenianych do 4 tarcz w czasie 40 minut) postawa stojąca,
tarcze do strzelań karabinowych 10 m.
- Pistolet pneumatyczny 20 strzałów, (dowolna ilość strzałów próbnych do 2
tarcz i 20 strzałów ocenianych do 4 tarcz w czasie 40 minut), postawa stojąca z
jednej ręki, tarcze do strzelań z pistoletu 10 m.
- Strzelba TRAP-25 Broń z lufami gładkimi której kaliber nie przekracza 12,
odległość dolotu rzutków zgodnie z przepisami ISSF dla konkurencji
TRAP, naboje zgodne z przepisami technicznymi ISSF dla konkurencji
TRAP, rzutek prawidłowych 25 ( 25 pojedynczych ), czas: po sygnale START
wydanym przez sędziego zawodnik musi w czasie 10 sekund przyjąć
postawę strzelecką, załadować broń i dać sygnał do wyrzucenia rzutka, do
każdego pojedynczego rzutka można oddać dwa strzały.
- Strzelba DOUBLE TRAP-20 Broń z lufami gładkimi której kaliber nie
przekracza 12, odległość dolotu rzutków zgodnie z przepisami ISSF dla
konkurencji D.TRAP, naboje zgodne z przepisami technicznymi ISSF dla
konkurencji D.TRAP, rzutek prawidłowych 20 ( 10 dubletów ), czas: po
sygnale START wydanym przez sędziego zawodnik musi w czasie 10 sekund
przyjąć postawę strzelecką, załadować broń i dać sygnał do wyrzucenia
rzutka, do każdego rzutka można oddać jeden strzał.
Uczestnictwo:
Zawodnicy posiadający aktualne licencje PZSS we właściwym zakresie
Klasyfikacja:
Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia i zapisy na konkurencje kulowe wyłącznie telefoniczne od
poniedziałku 13 maja do piątku 17 maja w godzinach 9.00 – 15.00 pod
numerem telefonu 661-791-719. Zawodnicy, którzy nie będą zapisani na
odpowiednią zmianę będą mogli odbyć strzelanie w zmianie wyznaczonej
przez Sędziego Głównego (jeśli będą w danej zmianie będą wolne stanowiska).
Zgłoszenia na konkurencje śrutowe bezpośrednio na strzelnicy Lizawka w dniu
zawodów 18.05.19 od 10:00 do 14:30 u sędziego głównego strzelań śrutowych.
Koszty uczestnictwa
Startowe w konkurencjach kulowych 30 zł za osobo-start,
Startowe w konkurencjach pneumatycznych 15 zł za osobo-start.
Startowe w konkurencjach śrutowych 60 zł za obie konkurencje
Za konkurencje kulowe oraz pneumatyczne opłatę startową wnosimy w biurze
zawodów przy ul. Saperskiej. Opłaty dotyczące konkurencji śrutowych
regulujemy bezpośrednio na Strzelnicy Myśliwskiej w Antoninku.
Broń i amunicja
Broń i amunicja własna lub klubowa po wcześniejszym uzgodnieniu.
Koszty amunicji użyczonej do konkurencji:
1.
2.
3.
4.

22LR 25 sztuk – 12 złotych
9 Para 25 sztuk – 35 złotych
32 S&W 25 sztuk – 40 złotych
Amunicja śrutowa 25 sztuk – 40 złotych

Postanowienia końcowe
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem
w oparciu o przepisy PZSS i ISSF
O R G A N I Z A TO R

