Wschodnia Dynamiczna Liga Strzelecka
3Regulamin Zawodów Strzeleckich
"Wschodnia Dynamiczna Liga Strzelecka 3GUN” RUNDA 3 FINAŁ
Miejsce i terminy zawodów:
26.09.2021- strzelnica Łukowisko
Organizator:
Klub Strzelecki „VIS” Międzyrzec Podlaski & Klub Strzelecki „KALIBER” Małaszewicze
Ranga imprezy:
zawody wpisane do kalendarza LZSS z udziałem obserwatora z ramienia LZSS.
Kategorie strzeleckie:
(strzelanie dynamiczne) Pcz, Kcz, Strzelba.
Klasy sprzętowe:
STANDARD: ( Pcz+Kcz+Strz)
OPEN: ( Pcz+Kcz+Strz)
PCC
1.Informacje szczegółowe:
1.1 Zawody mają na celu:
- popularyzację strzelectwa sportowego,
- konsolidację środowisk strzeleckich,
- prezentacja strzelectwa jako dyscypliny sportowe,
- doskonalenie umiejętności strzeleckich, wyłonienie zwycięzcy zawodów.
1.2. Zawody są otwarte dla wszystkich chętnych posiadających uprawnienia PZSS – aktualna
licencja zawodnicza
1.3. Zawody rozegrane zostaną w klasyfikacji indywidualnej bez podziału na grupy wiekowe.
1.4 a W klasie Standard i Open zawody zostaną przeprowadzone w ramach zorganizowanych 6
torów. Zaliczenie torów nastąpi na podstawie oddania następującej minimalnej liczby
strzałów:
• pistolet centralnego zapłonu – 91strzałów,
• karabin centralnego zapłonu – 30 strzałów,
• strzelba gładkolufowa – 24 strzałów.
Łącznie 145 strzałów
1.4 b W klasie PCC zawody zostaną przeprowadzone w ramach zorganizowanych 5
torów. Zaliczenie torów nastąpi na podstawie oddania następującej minimalnej liczby
strzałów:
• PCC – 121 strzałów,
1.5. O wysokości klasyfikacji zawodnika decyduje suma współczynnika czasu i punktów dla
każdego toru.
1.6. Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronach internetowych http://vis-miedzyrzec.pl/
www.klubkaliber.pl, i profilach FB w postaci tabeli zawierającej imiona, nazwiska zawodników,
nazwy klubów wraz ze zdobytą przez nich liczną punktów.
2.Warunki uczestnictwa:

Wschodnia Dynamiczna Liga Strzelecka
2.1. Pod rygorem dyskwalifikacji przestrzeganie regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów
oraz przepisów, bezpieczeństwa w tym używanie strzeleckich okularów ochronnych i
ochronników słuchu.
2.2. Zawody są otwarte dla członków klubów strzeleckich (posiadających uprawnienia PZSS –
aktualna licencja zawodnicza.
2.3. Wymagania sprzętowe dla poszczególnych klas sprzętowych zgodne z przepisami IPSC
2.4. Po wcześniejszym zgłoszeniu istniej możliwość startu na broni zapewnionej przez
organizatora – tylko w klasie sprzętowej STANDARD.
2.5 Do rywalizacji dopuszczeni będą zawodnicy których stan zdrowia nie budzi
zastrzeżeń. Zawodnicy zobowiązani są do podpisania stosownego oświadczenia oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa wdrożonych przez organizatora w związku z
COVID-19.
2.6. Sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną poruszone podczas odprawy w dniu zawodów.
Przebiegi poszczególnych torów omawiane będą przez sędziów podczas briefingu
3. Koszty uczestnictwa:
3.1. Udział w zawodach jest odpłatny. Koszt udziału w zawodach: - 130 PLN ( jedna klasa
sprzętowa).
3.2. Opłata za uczestnictwo w zawodach przyjmowana będzie w dniu zawodów. Środki
finansowe pozyskane w ramach opłaty startowej w całości zostaną przeznaczone na
realizację celów statutowych Klubu VIS
3.3. Podstawą do zakwalifikowania uczestnika do rozgrywek sportowych jest wypełnienie
formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie
Klub Strzelecki "VIS" | Międzyrzec Podlaski (vis-miedzyrzec.pl)
4. Zasady bezpieczeństwa.
4.1. Wszyscy obecni na zawodach zobowiązani są do przestrzegania regulaminu strzelnicy,
regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa w tym używanie strzeleckich
okularów ochronnych i ochronników słuchu i flag bezpieczeństwa.
4.2. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
4.3. Zawodnik i tylko on ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyposażenie, broń oraz
amunicję używaną przez siebie w trakcie zawodów.
6. Nagrody.
5.1. Organizator przewiduje nagrody w postaci medali pamiątkowych rozdanych po zakończeniu
zawodów. Zwycięzcy ligi zostaną wyłonieni w dniu finału.
Obecność na zawodach jest traktowana jako zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.

