
Regulamin  Trzeciomajowych Zawodów Strzeleckich
Iwanówka 2017

1. Cel zawodów:

 rozwijanie współzawodnictwa sportowego
 podnoszenie umiejętności strzeleckich
 wyłonienie najlepszych zawodników,
 popularyzacja  strzelectwa  sportowego  wśród  młodzieży  i  dorosłych  mieszkańców

Gminy Turośń Kościelna,
 popularyzacja strzelectwa sportowego
 czynny odpoczynek wśród rodziny i przyjaciół
 integracja międzypokoleniowa

2. Organizator:

 Klub Strzelecki Legion Wschodni

3. Termin i miejsce zawodów:

 3 maja 2017 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni od godz.
12:00

4. Program zawodów:

 pistolet centralnego zapłonu – 5+10 strzałów punktowanych

5. Uczestnictwo:

 młodzież ukończone 18 lat, dorośli, seniorzy

6. Klasyfikacja:

 zawody  rozgrywane  są  indywidualnie.  Decyduje  najwyższa  ilość  punktów.  W
przypadku  uzyskania  przez  zawodników jednakowych  liczy  punktów o  kolejności
decyduje  większa  liczba  dziesiątek  centralnych,  dziesiątek,  dziewiątek,  itd.  Jeżeli
kolejności  nie da się  w ten sposób ustalić  to  Sędzia Główny Zawodów zarządza
dogrywkę.

7. Nagrody:

1. miejsce  –  puchar  Legionu  Wschodniego,  dyplom  oraz  Voucher  na  szkolenie  na
Poziomie nr 1 i nr 2

2. miejsce – dyplom oraz Voucher na szkolenie na Poziomie nr 1 i dodatkowe  20 szt.
strzałów z amunicji 9 mm Luger

3. miejsce – dyplom oraz Voucher na 30 strzałów z amunicji 9 mm Luger



 nagrody w postaci Voucherów na szkolenie będzie można zrealizować w terminach
kiedy będą odbywały się szkolenia  do końca 2017 r.

8. Zgłoszenia:

 poprzez  formularz  kontaktowy  na  stronie  www.legionwschodni.pl oraz  w  dniu
zawodów do godz. 11:30, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby które zapiszą
się poprzez formularz internetowy mają zagwarantowany start  w zawodach.  Przy
zapisywaniu się w dniu zawodów decyduje kolejność zgłoszenia.

9. Koszty uczestnictwa:

 startowe 50 PLN

10. Bezpieczeństwo

 każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i 
potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na metryczce konkurencji.

11. Zasady rozgrywania zawodów:

 po przyjeździe na miejsce zawodów każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z 
regulaminem obiektu i ściśle go przestrzegać

 zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji swojego uczestnictwa w zawodach
 podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz 

ochraniaczy słuchu
 każdy z zawodników, który nie stawi się na przydzielonym mu stanowisku i nie 

będzie gotowy do strzału w czasie startowym, otrzymuje automatycznie ostatnie 
miejsce i nie może uczestniczyć dalej w zawodach.

 po zakończeniu czasu przygotowawczego sędzia ogłasza CZAS NA STRZAŁY 
PRÓBNE – START (zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych w obecności instruktora)

 po upływie określonego czasu przeznaczonego na strzały próbne, sędzia wydaje 
komendę STOP (czas określa prowadzący strzelanie sędzia).

 przerwa na przygotowanie się do strzelań ocenianych.
 strzelanie oceniane składa się z 10 strzałów i jest prowadzone strzał po strzale wg 

następujących komend:

do strzelania ocenianego ŁADUJ – po tej komendzie strzelec ładuje broń. Pistolet NIE 
MOŻE być załadowany przed podaniem komendy ,
UWAGA ! 3 – 2 – 1 – START ! – strzelanie rozpoczyna się z chwilą wydania komendy - 
START.
STOP ! – ta komenda jest wydawana po oddaniu strzału przez ostatniego strzelca, który 
kończy tę konkurencję w danej zmianie.

 każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed 
oddaleniem się z linii ognia.

 oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu, który 
kontroluje rozładowanie broni zawodnika.

http://www.legionwschodni.pl/


 jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być 
natychmiast usunięty przez samego strzelającego ten informuje sędziego zanim 
podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

12. Oświadczenia startującego:

 startujący  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  regulaminem  zawodów  przez  złożenie
podpisu na metryczce. Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Legion
Wschodni Fundacja oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na
metryczce

13. Sprawy różne:

 w  zawodach  obowiązują  przepisy  PZSS,  regulamin  strzelnicy  oraz  powyższy
regulamin,

 w  konkurencji:  5+10  strzałów,   pistolet  centralnego  zapłonu,  tarcze  i  amunicję
zapewnia Organizator,

 w  konkurencji  zawodnik  może  brać  udział  tylko  jeden  raz,
zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych w limitowanym czasie i 10 strzałów do tarczy
ocenianej liczonych jako wynik konkurencji w czasie nie dłuższym jak 3 min

 stanowisko i broń na stanowisku przydzielana jest w kolejności zgłoszeń
 każdy  protest  będzie  rozstrzygnięty  natychmiast  a  wydana  decyzja  będzie

ostateczna
 organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  treści  tego  regulaminu  oraz  jego

interpretacji.


