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Regulamin
Mistrzostwa Klubu o Puchar Legionu Wschodniego
Iwanówka 22 lipca 2018
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:


22 lipca 2018 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni w godz. 8:00 –
13:00.

4. Program zawodów:
Konkurencja 1: pistolet centralnego zapłonu.
odległość 25 m, postawa „stojąc”, oś pistoletowa
broń: pistolet centralnego zapłonu, przyrządy celownicze otwarte, zapewnia organizator (lub własna
odpowiadająca formule zawodów)
tarcza PSP, czas: 10 min
liczba naboi 5 + 10
Strzelanie odbywa się w dwóch seriach.
W pierwszej serii strzelamy pięć strzałów próbnych i zaklejamy tarcze.
W serii zasadniczej strzelamy dziesięć strzałów.
Zawodnicy posiadają na stanowisku 15 sztuk amunicji.
Czas – pięć strzałów próbnych wraz z przygotowaniem się - 5 minut.
Seria zasadnicza dziesięć strzałów - 5 minut

5. Uczestnictwo:
 Członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni, wszyscy zawodnicy posiadający licencję
zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną,
 Osoby nieposiadające pozwolenia strzelają z instruktorem,
 Zawodnicy nie posiadający licencji zawodniczej są wpisywani w komunikacie poza klasyfikacją
ogólną,
 Sędziowie mogą brać udział w zawodach i są wpisywani w komunikacie poza klasyfikacją ogólną,
6. Klasyfikacja:
Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Decyduje najwyższa ilość punktów. W przypadku
uzyskania przez zawodników jednakowych liczy punktów o kolejności decyduje większa liczba
dziesiątek centralnych, dziesiątek, dziewiątek, itd. Dopuszcza się strzelanie oburącz.
7. Nagrody:
Pierwsze trzy miejsca: puchary, medale, dyplomy
8. Zgłoszenia:




poprzez formularz kontaktowy na stronie www.legionwschodni.pl
w dniu zawodów do godz. 10:30
przy zapisywaniu się o kolejności startu w zawodach decyduje kolejność zgłoszenia

9. Koszty uczestnictwa:
Przed przystąpienia do zawodów każdy strzelec wpłaca startowe w wysokości 40,00 zł plus ew. koszty
amunicji.
Startowe zawodnicy pokrywają z własnych środków.
Zawodnicy mogą używać własnej amunicji odpowiadającej formule zawodów.
Koszt amunicji: dla konkurencji Pcz10 – 20 zł,
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.
konkurencje rozgrywane są w kolejności zgłoszeń na liście startowej,
rejestracja poprzez e-mail gwarantuje rejestrację zawodnika w pierwszej kolejności niż rejestracja
na miejscu w dniu zawodów,
po zakończeniu czasu przygotowawczego sędzia ogłasza STRZAŁY PRÓBNE – START
(zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych w obecności instruktora)
po upływie określonego czasu przeznaczonego na strzały próbne, sędzia wydaje komendę STOP
przerwa na przygotowanie się do strzelań ocenianych.
strzelanie oceniane składa się z 10 strzałów i jest prowadzone strzał po strzale
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.
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,
każdy protest będzie rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego interpretacji,

DYREKTOR
KSS Legion Wschodni
Leszek Słowicki

