REGULAMIN ZAWODÓW
Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego
1. Cel Zawodów:
- popularyzacja strzelectwa sportowego;
- doskonalenie umiejętności strzeleckich;
- integracja środowisk strzeleckich;
2. Organizator:
- Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
3.Terminy i miejsce zawodów:
- VI edycja 18 maja 2019
- strzelnica Stone Range – Kamień k. Głowna / Brzeziń;
- godz. 09:00 otwarcie zawodów, odprawa techniczna;
- godz. 10:00 rejestracja zawodników i rozpoczęcie zawodów.
- godz. 11:00 zakończenie rejestracji zawodników.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów zawodów ze względów
technicznych, terminy zawodów będą aktualizowane na stronie stowarzyszenia
http://www.towarzystwostrzeleckie.org
4. Konkurencje:
A) Pistolet centralnego zapłonu:
Cel: tarcza do konkurencji pistolet sportowy,
Seria próbna: czas 1 min - 3 strzały,
Seria oceniana: czas 3 min - 10 strzałów (2x5 szt.).
Odległość: 25 m,
Chwyt broni dowolny.
Dopuszcza się stosowanie lunet obserwacyjnych.
B) Pistolet centralnego zapłonu–dynamiczny
Cel: metalowe popery różnej wielkościna odległości od 10 do 25m.
Ilość amunicji dowolna,
Chwyt broni dowolny,
Przyrządy celownicze mechaniczne, nie dopuszcza się stosowanie urządzeń wylotowych na
broni.
Magazynki załadowane maksymalnie 15 szt. amunicji.
Przebieg konkurencji: na komendę sędziego zawodnik przygotowuje się, podpina załadowany
magazynek do broni, broń umieszcza w kaburze na pasie(lub kładzie na stoliku). Kolejne
magazynki załadowane w ładownicach na pasie (lub na stoliku).
Na sygnał timera rozpoczyna strzelanie do celów. O kolejności zawodników decyduje
najkrótszy czas wykonania strzelania. W przypadku zakończenia strzelania i nie zestrzelenia
popera, za każdego nie trafionego dolicza się karę 2sek.

C) Pistolet bocznego zapłonu:
Cel: tarcza do konkurencji pistolet sportowy,
Seria próbna: czas 1 min - 3 strzały,
Seria oceniana: czas 3 min - 10 strzałów (2x5 szt.),
Odległość: 25 m,
Chwyt broni dowolny.
Dopuszcza się stosowanie lunet obserwacyjnych.
D) Karabin bocznego zapłonu 50m:
Cel: tarcza do konkurencji karabin sportowy,
Seria próbna: czas 1 min - 3 strzały,
Seria oceniana: czas 3 min - 10 strzałów (2x5 szt.),
Odległość: 50 m,
Dopuszcza się stosowanie lunet obserwacyjnych.
E) Karabin centralnego zapłonu (100m):
Cel tarcza do konkurencji pistolet sportowy,
Seria próbna: czas 3 min - 3 strzały,
Seria oceniana: czas 10 min - 10 strzałów,
Odległość: 100 m,
Dopuszcza się mechaniczne otwarte bądź przeziernikowe przyrządy celownicze, dopuszcza
się stosowanie magazynków, dopuszcza się stosowanie dwójnogów lub podpórek przednich w
broni. Dopuszcza się stosowanie lunet obserwacyjnych.
F) Strzelba gładkolufowa
Cel: 5 poperów metalowych na odległości 10 m,
Broń gładkolufowa powtarzalna, przy stosowaniu broni samopowtarzalnej doliczane do
wyniku dodatkową 1 sekundę,
Przyrządy celownicze mechaniczne,
Przebieg konkurencji: Strzelba rozładowana z suwadłem w przednim położeniu,
odbezpieczona, leży na stoliku wraz z 7 szt. amunicji. Na sygnał timera zawodnik ładuje 3 szt.
amunicji i strzela do 3 metalowych celów na odległości 10 m, doładowuje strzelbę. Decyzje o
opłacalności ilości załadowania gilz potrzebnych do trafienia pozostałych celów podejmuje
zawodnik.
O kolejności miejsc zawodników decyduje najlepszy czas wykonania zadania.
Za każdy nie trafiony cel doliczane jest 2 sekundy karnych do osiągniętego wyniku.
W przypadkach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy PZSS.
Sędzia główny zawodów ma głos decydujący w sytuacjach spornych.
5.Klasyfikacja:
- indywidualna – wg sumy punktów lub czasów w przypadku konkurencji dynamicznych,
-w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez kilku zawodników, o kolejności
zajętych miejsc decydować będzie ilość 10-tek wewnętrznych, później 10-tek zwykłych itd.
-w przypadku uzyskania identycznego wyniku przez zawodników w konkurencjach
dynamicznych rozegrana zostanie dogrywka identyczna jak sama konkurencja.
- zawodnicy bez licencji PZSS startują poza klasyfikacją.

6.Broń i amunicja
- Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji;
- Dopuszcza się korzystania z lunet do obserwacji przestrzelin.
7.Uczestnictwo
Opłata startowa - 20 zł od każdej konkurencji.
8.Nagrody i wyróżnienia.
- Indywidualnie – I - III miejsca: dyplomy.
9.Organizacja i przebieg zawodów
- zostanie przedstawione w dniu zawodów na odprawie technicznej przez sędziego głównego
zawodów.
10.Funkcyjni zawodów
1.Sędzia główny zawodów
2.Sędziowie stanowiskowi
3. Sędziowie techniczni

