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- wyłonienie zwycięzcy zawodów
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego
Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER
98-220 Zduńska Wola
t. 609 310 777
Data zawodów – 3 stycznia 2021
Start g. 9:00 zakończenie rejestracji g 12
Wyniki ogłoszone następnego dnia na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica BUNKIER Łaska 5 98-220 Zduńska Wola
- Pistolet dynamiczny 7 strzałów /po ciemnku/
- Pistolet dynamiczny 5 strzałów
- Strzelna dynamiczna obrzyn: 4 strzały
- Strzelna dynamiczna pompa: 5 strzałów
- członkowie Klubu i innych klubów
- osoby posiadające licencję PZSS
- osoby bez licencji
indywidualna według uzyskanych wyników
Puchary i dyplomy
W dniu zawodów, o kolejności startów decyduje kolejność
zgłoszenia
Startowe: 50 zł za pierwszą konkurencję, 25 za kolejną. Amunicja do
pistoletu 10 pln, do strzelby: 10 pln
Broń i amunicja własna lub Strzelnicy. Organizator zapewni broń i
amunicję osobom nieposiadającym własnej.
Broń krótka strzelnicy Glock 17 wyposażona w latarkę lub latarka
ręczna osobno, strzelba-dubeltówka typu ‘obrzyn’ i pump action
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.

REGULAMIN ZAWODÓW klubowych STRZELECKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO ‘BUNKIER ‘

Pistolet dynamiczny 7 strzałów – po ciemku
Odległość: 15 m, start z 20m
Czas: timer
Tarcza: cele reaktywne i tarcze
Magazynki 5 naboi i 2 naboje.
Broń: Pistolet lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45), (wyłącznie centralnego zapłonu).
Przebieg konkurencji: pozycja stojąc na 20m, broń na stoliku 15m,
Na sygnał timera zawodnik dobiega do stolika z bronią /przy minimalnym oświetleniu umożliwiającym poruszanie/, tam pobiera broń i włącza latarkę na broni lub ręczną i oddaje 2
strzały do poperów plus 5 do tarczy. Tarcze są dwie, przed startem sędzia oznacza jedną z
nich-tę ma ostrzelać zawodnik. Za ostrzelanie błędnej do czasu doliczamy tyle sekund ile
punktów.
Miss popera to doliczane 3 sekundy. Punktacja z tarczy to minus x sekund
Za zapalenie latarki przed dojściem na stanowisko procedura 3 sek.
Pistolet dynamiczny 5 strzałów
Odległość: 15m
Czas: timer
Tarcza: cele reaktywne
Broń: Pistolet lub rewolwer w kalibrze do 11,43 mm (.45), (wyłącznie centralnego zapłonu)
Magazynki 3 naboje i 2 naboje.
Przebieg konkurencji:
Na sygnał timera zawodnik wyjmuje broń z kabury, przeładowuje i oddaje dwa strzały do
krążków na plate rack. Zmiana magazynka i pozycje i oddaje pozostałe dwa strzały.
Miss to doliczane 3 sekundy.

Strzelba dynamiczna obrzyn 4 strzały
Strzelba gładko lufowa „Dynamiczna” typu ‘obrzyn’
Ostrzelać cele reaktywne z 2 pozycji
Wynikiem jest czas powiększony o ewentualne kary.
„miss’ + 5s, „procedura” + 3s.
Zawodnik w momencie startu może posiadać i użyć tylko określoną ilość amunicji (4 szt.).
Problemy z bronią i amunicją w czasie konkurencji są problemami zawodnika. ZALECAMY
strzelanie w rękawiczkach
Na sygnał timera zawodnik dobiega do stolika z bronią, tam pobiera broń i 4 sztuki amunicji.
Dwie ładuje do strzelby, ostrzeliwuje dwa dowolne cele, zmienia stanowisko ładuje dwie kolejne sztuki amunicji i ostrzeliwuje dwa kolejne cele.
Za opuszczenie stanowiska bez rozładowanej broni – dyskwalifikacja.
Wynikiem jest czas powiększony o ewentualne kary.
Strzelba dynamiczna 5 strzałów
Strzelba gładko lufowa „Dynamiczna” Ostrzelać cele reaktywne z 2 pozycji
Wynikiem jest czas powiększony o ewentualne kary.
„miss’ + 5s, „procedura” + 3s.
Zawodnik w momencie startu może posiadać i użyć tylko określoną ilość amunicji (5 szt.).
Broń ładujemy 3+2 naboje.
Problemy z bronią i amunicją w czasie konkurencji są problemami zawodnika. Za używanie
strzelb samopowtarzalnych, tzw. szybkoładowaczy, magazynków wymiennych oraz innych
przyrządów celowniczych niż mechaniczne do wyniku dodaje się procedurę 3 sek za każde z
w/w.
Amunicja: Zakaz używania amunicji śrutowej magnum, loftka i breneka. Za nietrafienie żadnego celu konkurencja uważana jest za nieukończoną!

