
II Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji
Święta Wojska Polskiego

Zawody bez obserwatora LZSS
1. ORGANIZATOR

Klub Strzelecki VIS Międzyrzec Podlaski ul. Kazimierza Pułaskiego 23 ;21-560
Międzyrzec Podlaski, tel. 600-586-500

2. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego
- integracja środowiska strzeleckiego
- umożliwienie sportowej rywalizacji
- wyłonienie najlepszych strzelców.

3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW
11 sierpnia 2019r, /niedziela/ godz.9.30, Strzelnica Klubu VIS w Łukowisku gm.
Międzyrzec Podlaski

4. UCZESTNICTWOW ZAWODACH
Członkowie klubów strzeleckich oraz osoby indywidualne
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej:
- przy korzystaniu z własnej broni i amunicji 40 zł
- przy korzystaniu z broni i amunicji organizatora 55zł

Wpłaty przyjmowane będą w dniu zawodów w biurze turnieju.

5. KATEGORIE i KONKURENCJE

5.1 KATEGORIA AMATOR
Zawodnicy nie posiadający licencji zawodniczej
Konkurencja karabin sportowy 3 postawy: w tym 5 strz. próbnych postawa leżąc i po
10 strzałów ocenianych oddanych z każdej postawy /stojąc, klęcząc, leżąc/
czas: 5 min na strzały próbne oraz 3x10 strzałów w czasie 10 min. na każdą postawę
TARCZE - postawa leżąc tarcza - karabin sportowy , postawa stojąc i klęcząc tarcza
do pistoletu sportowego

5.2 KATEGORIA OPEN
Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą
Konkurencja karabin sportowy 3 postawy: w tym 5 strz. próbnych postawa leżąc i po
20 strzałów ocenianych oddanych z każdej postawy /stojąc, klęcząc, leżąc/
czas: 5 min na strzały próbne oraz 3x 20 strzałów w czasie 20 min. na każdą postawę.
TARCZE - postawa leżąc, klęcząc tarcza - karabin sportowy , postawa stojąc tarcza
do pistoletu sportowego

Konkurencje w oparciu o regulaminy ISSF i PZSS – konkurencje skrócone oraz zgodnie
niniejszym regulaminem zawodów.



KLASYFIKACJA
Zawody przeprowadzone zostaną wg. klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych
kategoriach. O pierwszeństwie w przypadku równych wyników decyduje ilość trafień 10
wewnętrznych w przypadku takiej samej ilości trafień 10 zwykłe następnie 9,8,7.
W przypadku wciąż występującej równości wyników decydują wartości uzyskane w
postawach w kolejności: stojąc, klęcząc, leżąc.

6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w kategoriach AMATOR oraz OPEN. / do

klasyfikacji ogólnej liczyć się będzie suma punktów z konkurencji karabin sportowy z 3
postaw/.

7. ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia elektronicznie na e-mail: vis.miedzyrzec@wp.pl do dnia 10 sierpnia 2019r

- osobiście w dniu zawodów do godz. 10.30

8. SPRAWY RÓŻNE
- w karabinkach bocznego zapłonu dopuszcza się używanie celowników
optoelektronicznych bez powiększenia.

- zawody odbędą się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy bezpieczeństwa
- flagi bezpieczeństwa obowiązują wszystkich zawodników.
- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i bezwzględnie
go przestrzegać.
- wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia
zawodów. Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest
nieodwołalna.
- organizator nie ubezpiecza uczestników zawodów.
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