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ZGŁOSZENIA

- wyłonienie zwycięzcy
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER 98-220 Zduńska Wola
t. 609 310 777
Data – 21 czerwca 2020 Start g. 9:00 zakończenie rejestracji g 13
Miejsce: Strzelnica Okręglica
Karabin Dynamiczny MINI JACK ROGÓW 20 strzałów 50m
Karabin CZ 20 Strzałów JACK ROGÓW kal. 5,56 20 STRZAŁÓW 100m
Karabin CZ 20 Strzałów JACK ROGÓW kal. 7,62 20 STRZAŁÓW 100m
- członkowie Klubu i innych klubów
- osoby posiadające licencję PZSS
- osoby bez licencji
indywidualna według uzyskanych wyników
Medale i uścisk dłoni Prezesa

W dniu zawodów, o kolejności startów decyduje kolejność
zgłoszenia
9
KOSZTY
Cena: 60 pln. Trzy konkurencje 150 pln. Amunicja do każdej konkuUCZESTNICTWA
rencji 40 pln
10
SPRAWY RÓŻNE
Broń i amunicja własna lub Strzelnicy –SPONSOREM I UŻYCZAJĄCYM JEST WYTWÓRNIA BRONI W ROGOWIE JACEK POPIŃSKI
Organizator zapewni broń i amunicję
trening wpisany w kalendarz ŁZSS.
REGULAMIN treningu STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ‘BUNKIER ‘
Karabin MINI JACK ROGÓW kal 7.62 dynamiczny 20 strzałów
Odległość: 50 do 30 m
Cele: gongi stalowe
Broń: karabin mini Jack z firmy Rogów w kalibrze 7,62. Osoby z pozwoleniem na broń mogą używać własnej
amunicji
Amunicja: dwa magazynki po 10 sztuk
Przebieg konkurencji:
pozycja startowa stojąc, broń na stoliku magazynek osobno. Na sygnał timera zawodnik zabiera krzesło i
dobiega na wskazane stanowisko. Pobiera i ładuje broń i po kolei oddaje po 5 strzałów z silnej i słabej ręki
siedząc. Odłącza magazynek, przeładowuje, oddaje strzał kontrolny i zabezpiecza bron.
Dobiega do stanowiska drugiego, bierze magazynek przygotowany na stanowisku, klęka na obu nogach,
bez siadu na piętach, i ponownie oddaje po 5 strzałów z silnej i słabej ręki
Ocenia się celność i czas.
Procedura: +3 sekundy za miss
Karabin JACK ROGÓW kal. 7,62 i 5,56
Odległość: 100m
Cele: tarcza Czas 2 minuty
Broń: Karabin Jack Rogów kal. 7,62 oraz 5,56 lub własny ak47
Amunicja: 20 sztuk w magazynku
Przebieg konkurencji: pozycja stojąc, na sygnał załadowanie magazynka, przeładowanie i oddanie 10 strzałów, zabezpieczenie, zmiana pozycji na klęczącą i oddanie kolejnych 10 strzałów
Ocenia się celność. Procedura - 5 pkt za brak zmiany pozycji, -5pkt za przekroczenie czasu

