TOWARZYSKIE ZAWODY STRZELECKIE
O PIERWSZY PUCHAR ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KLUBU STRZELECKIEGO
Organizator: Stowarzyszanie Świętokrzyski Klub Strzelecki
Opis zawodów: Zawody mają charakter otwarty, zapraszamy do udziału w nich wszystkich, zarówno posiadaczy broni
jak i osoby, które nie posiadają swojej broni i zdecydują się wystartować z broni udostępnionej przez obsługę obiektu.
Miejsce: Strzelnica w łącznej | Mapa: XQM3+FM Gózd
Data i czas: 17 lipca 2022 roku, od godz. 10:00 do 14:30 (obowiązuje rezerwacja elektroniczna na wybraną godzinę,
przez stronę https://strzelnicawlacznej.pl)
Konkurencja: Ksp50m20L - Karabin sportowy bocznego zapłonu, 20 strzałów ocenianych na dystansie 50 metrów,
tarcza KSP, pozycja leżąca z jedną podporą, dozwolone przyrządy celownicze: otwarte i zamknięte mechaniczne.
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Do udziału w zawodach jest zaproszona każda osoba, posiadająca pozwolenia na broń oraz broń w kal. 22l oraz osoby
nieposiadające swojej broni, korzystające z broni udostępnionej przez organizatora na stanowisku strzeleckim.
W przypadku startu osób niepełnoletnich, wymagana jest obecność prawnego opiekuna. Minimalny wiek osoby
strzelającej to ukończony 10 rok życia.
Osoby startujące w zawodach oraz towarzyszące osobom startującym, przebywające na terenie obiektu wyrażają zgodę
na przetwarzanie ich wizerunku w dokumentacji fotograficznej, dla celów pamiątkowych przez organizatora zawodów.
Osoby startujące w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w postaci umieszczenia Imienia oraz Nazwiska
w klasyfikacji zbiorczej zawodów, która umieszczona będzie publicznie na stronie internetowej organizatora oraz
Strzelnicy w Łącznej.
Zawody będą rozegrane w konkurencji karabin sportowy (kbks), 20 strzałów ocenianych, oddanych do tarczy KSP na
dystansie 50 metrów, przebieg konkurencji rozegrany będzie według następujących zasad:
a. Po komendzie prowadzącego strzelanie „na stanowiska” strzelający zajmuje wskazane stanowisko oraz wyjmuje
broń, czas na tę czynności wynosi 5 minut. Strzelec będzie oddawał strzały z pozycji leżącej z wykorzystaniem
max. 1, własnego punktu podparcia np. dwójnóg, poduszka, plecak itp.
b. Po komendzie „ładuj” można dokonać ładowania broni. Na stanowisko strzeleckie osoba strzelająca może wnieść
ze sobą tylko i wyłącznie 20 sztuk amunicji w kalibrze 22lr.
c. Po komendzie „start” można rozpocząć strzelanie, od tego momentu rozpoczyna się liczenie czasu. Całkowity
czas na oddanie wszystkich strzałów wynosi max. 15 minut, na 5 minut przed końcem prowadzący wyda
komunikat informacyjny o kończącym się czasie konkurencji.
d. Oddanie strzałów po komendzie „stop” lub inne zachowania strzelca w trakcie przebywania na terenie strzelnicy,
które byłoby w ocenie prowadzącego strzelanie sprowadzeniem zagrożenia w bezpieczeństwie i/lub złamaniem
ogólnych zasad BLOS będzie związane z dyskwalifikacją zawodnika bez prawa wniesienia odwołania i zwrotu
opłaty za udział w zawodach.
e. Dozwolone jest używania przyrządów celowniczych otwartych oraz zamkniętych mechanicznych. Zabronione
jest używania przyrządów celowniczych optycznych jak np. lunety, kolimatory, przyrządy holograficzne itp.
f. Na stanowisku strzeleckim może przebywać tylko i wyłącznie osoba strzelająca, osoby towarzyszące mogą
przebywać w strefie do tego wyznaczonej. Powyższa zasady nie dotyczy stawiska dla osób bez własnej broni,
gdzie poza strzelającym przebywa instruktor z ramienia organizatora.
g. W sytuacjach awaryjnych jak np. zacięcie broni niemożliwe do samodzielnego usunięcia na stanowisku
strzeleckim przez strzelającego lub inne wymagające podjęcia działań osób trzecich, strzelający jest zobowiązany
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przerwać strzelanie, podnieść rękę do góry na znak zwrócenia uwagi i oczekiwać na decyzję oraz podjęcie działań
przez prowadzącego strzelanie.
Organizator po zakończeniu strzelania dokona podsumowania wyników uczestników oraz ogłosi klasyfikację.
Koszt startowego za udział w zawodach wynosi:
a. Dla posiadaczy broni 20,00 zł
b. Dla osób bez własnej broni 65,00 zł (w cenę jest wliczone udostepnienie broni na stanowisku strzeleckim,
amunicja i opieka instruktora).
Dla osób, które w klasyfikacji ogólnej zajęły 3 najwyższe miejsca organizator przewidział pamiątkowego nagrody,
wręczanie ich odbędzie się po odczytaniu kwalifikacji w dniu zawodów ok. godz. 15:00. Osoby, które nie będą mogły
odebrać nagród osobiście, zostaną poinformowane o możliwości odbioru nagród telefonicznie, na numer kontaktowy
pozostawiony w formularzu rejestracyjnym zawodów.
W sytuacjach uznanych spornych obowiązują zasady sędziowania wg. regulaminów PZSS, organizator może ogłosić
według punktacji zajęcie miejsc „ex aequo”.

