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CEL ZAWODÓW

- wyłonienie zwycięzcy zawodów
- rozwijanie umiejętności strzeleckich
- integracja środowiska strzeleckiego
- popularyzacja strzelectwa sportowego

2

ORGANIZATOR
ZAWODÓW

Strzelecki Klub Sportowy BUNKIER
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TERMIN I
MIEJSCE
ZAWODÓW
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98-220 Zduńska Wola
t. 609 310 777

Data zawodów – 18 września
Start g. 9:00
Wyniki ogłoszone następnego dnia na stronie klubu
Miejsce: Strzelnica OKRĘGLICA
PROGRAM
AK 47 50metrów 10 strzałów
ZAWODÓW
Pistolet tarcza 25m 10 strzałów
Pistolet gong 50m
10 strzałów
Pistolet szybki gong 12 strzałów
Karabin dowolny 50 m
10 strzałów
Strzelba
10 strzałów
UCZESTNICTWO - członkowie Klubu i innych klubów
- osoby posiadające licencję PZSS
KLASYFIKACJA indywidualna według uzyskanych wyników
NAGRODY
Medale i uścisk dłoni Prezesa
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ZGŁOSZENIA
TYLKO w www.zawodnik.rezultaty24.pl
KOSZTY
AK 47 50metrów
50pln amunicja 35pln
UCZESTNICTWA Pistolet tarcza 25m
50 pln amunicja 25pln
Pistolet gong 50m
50 pln amunicja 25 pln
Pistolet szybki gong 20m
50 pln amunicja 30 pln
Karabin dowolny 50m
50 pln amunicja 35 pln
Strzelba
50pln
amunicja 40 pln
Start całość:
250 pln
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SPRAWY RÓŻNE

Broń i amunicja własna lub klubowa
Zawody wpisane w kalendarz ŁZSS.
W Zawodach obowiązuje niniejszy Regulamin.
Obsługę sędziowską zapewnia organizator.
W przypadku spraw nieujętych w niniejszym regulaminie
decydujące zdanie należy do Sędziego Głównego Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz
interpretacji niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN ZAWODÓW klubowych
STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ‘BUNKIER ‘

Tor AK47 50m
Cele:
Odległości:
Broń:
Amunicja:

tarcza
50m
karabin AK 47, mechaniczne przyrządy celownicze
1 magazynek 10 sztuk

Stan początkowy broni:
- na stoliku, magazynek osobno
Pozycja startowa:
- stojąc
Przebieg: po sygnale sędziego zawodnik:
- Zajmuje stanowisko, ładuje i przeładowuje karabin, i oddaje 10 strzałów do tarczy
Punktacja wg przestrzelin

Tor karabin dowolny 50m
Cele:
Odległości:
Broń:
celownicze
Amunicja:

tarcza
50m
karabin centralnego lub bocznego zapłonu , dowolne przyrządy
1 magazynek 10 sztuk

Stan początkowy broni:
- na stoliku, magazynek osobno
Pozycja startowa:
- stojąc
Przebieg: po sygnale sędziego zawodnik:
- Zajmuje stanowisko, ładuje i przeładowuje karabin, i oddaje 10 strzałów do tarczy
Punktacja wg przestrzelin

Tor pistolet centralnego zapłonu 25 m
Cele:
tarcza
Odległości: 25m
Broń: dowolny pistolet bocznego lub centralnego zapłonu, mechaniczne przyrządy
celownicze.
Amunicja:
1 magazynek 10 sztuk
Stan początkowy broni:
- na stoliku, magazynek osobno
Pozycja startowa:
- stojąc

Przebieg: po sygnale sędziego zawodnik:
- Zajmuje stanowisko, ładuje i przeładowuje pistolet, i oddaje 10 strzałów do tarczy
Punktacja wg przestrzelin

Tor Pistolet gong 50 m
Cele:
gong stalowy
Odległości: 50m
Broń:
dowolny pistolet bocznego lub centralnego zapłonu, mechaniczne
przyrządy celownicze. Broń wyposażona z celowniki inne – start liczony w klasie
‘optic’
Amunicja:

1 magazynek 10 sztuk

Stan początkowy broni:
- na stoliku lub w kaburze, magazynek podpięty
Pozycja startowa:
- stojąc
Przebieg: po sygnale timera zawodnik:
- Zajmuje stanowisko, ładuje i przeładowuje broń, i oddaje 10 strzałów do gongu
Punktacja to czas powiększony o każde miss czyli + 3 sekundy

Tor Pistolet szybki gong 30 m
Cele:
gong stalowy
Odległości: 30m
Broń:
dowolny pistolet bocznego lub centralnego zapłonu, mechaniczne
przyrządy celownicze. Broń wyposażona z celowniki inne – start liczony w klasie
‘optic’
Amunicja:

2 magazynki po 6 sztuk

Stan początkowy broni:
- na stoliku lub w kaburze, magazynek podpięty,
drugi dowolni ( ładownica, kieszeń itp)
Pozycja startowa:
- stojąc
Przebieg: po sygnale timera zawodnik:
- Zajmuje stanowisko, przeładowuje broń i oddaje 12 strzałów do gongu ze zmianą magazynka
Punktacja to czas powiększony o każde miss czyli + 3 sekundy

Tor strzelba dynamiczna
Cele:
reaktywne
Odległości: 15 m
Broń:
dowolna strzelba gładkolufowa, dowolne przyrządy celownicze. W
trakcie przebiegu konieczne jedno doładowanie minimum 3 naboje. Strzelby
samopowtarzalne i/lub wyposażone w magazynki do czasu doliczane są procedury
+5sek
Amunicja:

10 sztuk, umiejscowienie zapasu dowolne (ładownice, kieszeń itp.)

Stan początkowy broni:
- Załadowana dowolnie (konieczne doładowanie w
przebiegu minimum 3 sztuki), nieprzeładowana,
zabezpieczona
Pozycja startowa:
- stojąc
Przebieg: po sygnale timera zawodnik:
- Zajmuje stanowisko, przeładowuje broń i oddaje 10 strzałów do celi reaktywnych w trakcie
zmieniając stanowisko.
Punktacja to czas powiększony o każde miss czyli + 3 sekundy i procedury za broń (
samopowtarzalna, magazynki) + 5 sek

