Regulamin zawodów klubowych „Husarz” - Jełowa 16.10.2016r.
W zawodach mogą brać udział strzelcy, którzy spełnią poniższe kryteria:
• Wpłata wpisowego na konto OKS HUSARZ ( 54 1050 1504 1000 0090 3082 1418 ) adres:
Tułowice ul. Kościuszki 23; w tytule zapłaty: skrót konkurencji, imię i nazwisko zawodnika do
dnia 07.10.2016r. do godz. 8.00 (decyduje data wpływu na konto OKS HUSARZ).
Wysokość wpisowego wynosi:
Zawody statyczne w konkurencjach KCZ oraz KBZ 15 zł / konkurencja (członek OKS HUSARZ), 25 zł
(pozostali uczestnicy).
Zawody dynamiczne 50 zł / udział (członek OKS HUSARZ), 75 zł (pozostali uczestnicy).
Tylko w przypadku wolnych miejsc można dokonać opłaty na miejscu w biurze zawodów:
Zawody statyczne 30 zł / konkurencja, pozostali zawodnicy 50zł
Zawody dynamiczne 85 zł / udział, pozostali zawodnicy 100zł
Maksymalna liczba zawodników – 30 osób.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi, może jedynie zostać przeniesiona na innego zawodnika.
1. Biuro zawodów będzie otwarte od 8.00 do 9.00 w dniu zawodów. Startujemy godz. 8:30
W dniu zawodów uzupełnienie listy startowej do 30 osób - wg kolejności zgłoszeń w biurze zawodów.
Zawodnicy startują na podstawie listy startowej zawodników opublikowanej na stronie internetowej
okshusarz.pl
2. Udział w zawodach będzie możliwy jedynie po okazaniu w Biurze Zawodów:
• licencji strzelca sportowego, (zawodnicy, którzy są w trakcie wyrabiania licencji zostaną
warunkowo dopuszczeni)
• Członkowie klubu nie posiadający licencji strzelca sportowego zostaną dopuszczeni jedynie po
uprzednim zgłoszeniu tego faktu w biurze zawodów ( pomoc osoby funkcyjnej podczas strzelań )
3. Uczestnicy zawodów, są zobowiązani znać przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w
zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, znać wzorcowy regulamin strzelnic oraz regulamin
zawodów klubowych „Husarz”
4. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów na 48 godzin przed zawodami bez podania
przyczyny. Jeżeli zawody nie odbędą się z winy organizatora wszystkie opłaty wpisowe zostaną
zwrócone lub za zgodą stron zaksięgowane jako opłata wpisowa na następne zawody.
Cel zawodów
Integracja środowiska strzeleckiego.
Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Rywalizacja sportowa i rekreacja.
Popularyzacja sportu strzeleckiego.
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
Celem zawodów jest także wyłonienie najlepszego strzelca sportowego spośród wszystkich
uczestników zawodów w poszczególnych konkurencjach strzeleckich.

Organizator zawodów
Sekcja Statyczna Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz – konkurencje statyczne
Sekcja Dynamiczna Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz – konkurencje dynamiczne
Termin i miejsce zawodów
16.10.2016 r. - Strzelnica Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz w miejscowości Jełowa.
Biuro zawodów czynne w godz. 8.30 – zakończenia zawodów
W biurze zawodów przed udziałem w zawodach należy:
a) Podpisać: Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Strzelnicy OKS HUSARZ Jełowa,
Regulaminem Zawodów Klubowych Husarz 16.10.2016 oraz Przepisach bezpieczeństwa
obowiązujących w strzelectwie sportowym.
b) Dokonać wpisu do książki pobytu na strzelnicy
Program zawodów
Rozegranych zostanie cztery (4) konkurencje strzeleckie.
Lp.
Nazwa konkurencji
Skrót
1. Karabin Centralny Zapłon 50 metrów
KCZ 50m
2. Karabin Boczny Zapłon 50 metrów
KBZ 50m
3. Strzelba praktyczna „Popper”
SP P 10m
4. Strzelba praktyczna „Gwiazda”
SP G 10m

Broń
Broń klubowa
Broń klubowa
Broń klubowa
Broń klubowa

A. Karabin centralnego zapłonu 50 metrów – KCZ 50 m
- broń – karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 8 mm
- ilość strzałów: 3 próbnych, 10 ocenianych
- odległość: 50 m
- cel: tarcza TS2 (pierścieniowa)
- postawa: leżąca sportowa
- czas: 3 minuty
- maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100 pkt.
B. Karabin bocznego zapłonu 50 metrów – KBZ 50 m
- broń – karabin bocznego zapłonu w kalibrze 22 LR (5,6 mm)
- ilość strzałów: 3 próbnych, 10 ocenianych
- odległość: 50 m
- cel: tarcza karabin sportowy
- postawa: leżąca sportowa
- czas: 3 minuty
- maksymalna ilość punktów do uzyskania: 100 pkt.
C. Strzelba praktyczna Popper 10 metrów – Sp P 10 m
- broń – strzelba gładkolufowa typu pomp action
- ilość strzałów: 5
- odległość – 10 m
- cel – Popper 5 szt.
- postawa – stojąca
- wynik: najlepszy czas
- postawa startowa: postawa stojąca w obrębie stanowiska, broń pod kątem 45 %
- punkty karne: +2 s / nie przewrócony popper

D. Strzelba praktyczna Gwiazda 10 metrów – Sp G 10 m
- Broń: strzelba gładkolufowa typu automat
- ilość strzałów: 5
- odległość: 10 m
- cel: Gwiazda - 5 szt.
- postawa – stojąca
- wynik: najlepszy czas
- postawa startowa: postawa stojąca w obrębie stanowiska, broń pod kątem 45 %
- punkty karne: +2 s / nie strącony cel metalowy

