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Regulamin zawodów
1. 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.
2. Organizator zawodów
Sekcja Strzelectwa Sportowego Opolskiego Klubu Strzeleckiego Husarz
3. Termin i miejsce zawodów

25.06.2017 r. - Strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego - Grudzice.
Biuro zawodów czynne w godz. 14.15 – zakończenia zawodów
W biurze zawodów przed udziałem w zawodach należy:
a) Podpisać: Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zawodów „Uciekający rzutek”
Husarza oraz Regulaminu przepisów bezpieczeństwa PZSS.
4. Program zawodów
Rozegrane zostaną dwie (2) konkurencje strzeleckie.

Nazwa konkurencji

Lp.

Ilość rzutków

1.

TRAP

15 szt.

2.

SKEET

20 szt.

TRAP: 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca oraz 5
dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
Po sprawdzeniu gotowości do rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje kolejno rzutki w czasie do 3
sekund od okazania przez zawodnika gotowości do strzału. Sędzia podaje rzutek bez komendy
zawodnika. Po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców,
następuje przejście zawodników na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii.
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Po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały. Po oddaniu
strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować.
SKEET: Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za
odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko. Strzelec, na
którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmuje postawę
gotowości i podaje komendę „daj”, po której podaje mu się rzutek lub rzutki, w czasie do 3 sekund od
podania komendy. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami
nabojowymi, opuścić stanowisko strzeleckie.
Seria 20 rzutków, strzelana w sposób następujący:

Kolejność strzałów

Stanowisko

1
2+3
4
5
6+7
8+9
10
11
12+13
14
15
16+17
18
19+20

I
I
II
II
II
III
IV
IV
V
VI
VI
VI
VII
VII

Rzutek z wyrzutni
Wysokiej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Niskiej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Uwagi
Pojedynczy
Dublet
Pojedynczy
Pojedynczy
Dublet
Dublet
Pojedynczy
Pojedynczy
Dublet
Pojedynczy
Pojedynczy
Dublet
Pojedynczy
Dublet

5. Uczestnictwo
Do zawodów dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający patent strzelecki lub licencję zawodniczą
PZSS. W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubu nie posiadający patentu strzeleckiego
oraz pozwolenia na broń, muszą o tym fakcie poinformować sędziego.

6. Klasyfikacja
Indywidualna wg uzyskanych wyników.
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7. Zgłoszenia
Wpłata wpisowego na konto bankowe oraz obecność na liście startowej jest jedynym potwierdzeniem
udziału w zawodach.
Uczestnictwo w zawodach – wpłata na konto bankowe OKS HUSARZ „wpisowego”
do dnia 22-06-2017 (konto bankowe ING 54 1050 1504 1000 0090 3082 1418 OKS HUSARZ
adres: 49-130 Tułowice ul. Kościuszki 23; w tytule zapłaty: 25.06.17, imię
i nazwisko zawodnika oraz skrót konkurencji w jakich bierzemy udział) – osoby, które nie dokonają
tej czynności w wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do zawodów. Wpłaty są przyjmowane
oraz rejestrowane tylko do godz. 12.00 w dniu 22 czerwca 2017 roku.
8. Koszty uczestnictwa

Wpisowe na zawody wynosi 25 zł za konkurencję.
Zawodnicy będą startować w zawodach wg kolejności wpłat na konto OKS HUSARZ.

9. Sprawy różne
Dyskwalifikacja DSQ zawodnika z zawodów następuje:
- gdy zawodnik manipuluje bronią poza: stanowiskiem strzeleckim
- gdy zawodnik manipuluje bronią na stanowisku strzeleckim pomimo obecności osób funkcyjnych za
linią ognia
- gdy zachowanie zawodnika z bronią stwarza zagrożenie dla innych uczestników zawodów
- kiedy broń i magazynki do broni są załadowane poza stanowiskiem strzeleckim i przed wydaniem
komend ŁADUJ lub START oraz po komendzie ROZŁADUJ dla zawodników znajdujących się na
stanowiskach strzeleckich. W każdym innym przypadku broń i magazynki muszą być rozładowane !!!
- kiedy zawodnik rozpoczął strzelanie i nie posiada prawidłowo założonych ochronników słuchu lub
oczu

UWAGA
Uczestnicy zawodów, są zobowiązani znać przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią.

Limit zawodników przewidziany na zawody 25.06.2017 r. to 40 osób
( decyduje data wpływu wpisowego na konto OKS HUSARZ)
Organizatorzy zastrzegają możliwość odwołania zawodów na 48 godzin przed zawodami bez podania
przyczyny.

