PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW
„ZAWODY WIOSENNE KS KVG
Benchrest, Pistolet i Karabin Pneumatyczny, PM”
1.
Zawody przeprowadzone zostaną 28.04.2018 na strzelnicy sportowej w Myślenicach.
Początek zawodów o godzinie 8.30.
2.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.
3.
Program i przebieg konkurencji:
3.1. Benchrest .22LR: obowiązuje postawa siedząca, broń podparta w dwóch miejscach
(łoże i kolba) na dowolnych przedmiotach przyniesionych przez strzelca. Podpory nie mogą
być ze sobą trwale połączone i nie mogą być przytwierdzone do stołu. Seria próbna – dowolna
ilość strzałów do 3 tarcz z lewej strony, seria oceniana – 20 strzałów po 1 do 20 tarcz
ustawionych w 4 rzędach po 5. Broń – karabin bocznego zapłonu, nabój .22LR, dowolne:
długość lufy, osada, opór języka spustowego, przyrządy celownicze, waga, itp. Dopuszcza się
używanie kompensatorów odrzutu.
3.2. Pistolet pneumatyczny Ppn 60:. konkurencja pełna, wg zasad ISSF.
3.3. Karabin pneumatyczny Kpn 60: konkurencja pełna, ocena bez dziesiętnych,
wg zasad ISSF.
3.4. PM cz. Dokładna: obowiązuje postawa stojąca, strzał oburącz. Odległość 40m, cel –
tarcza TS-2. Wynikiem jest suma punktów. Broń dozwolona to dowolny PM centralnego
zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne (otwarte lub przeziernik).
3.5. PM cz. szybka: obowiązuje postawa stojąca, strzał oburącz. Odległość strzelania to
15m, tarcza ruchoma. Dowolna ilość strzałów w trakcie 4 przebiegów tarczy. Broń dozwolona
to dowolny PM centralnego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne (otwarte lub
przeziernik).
4.
We wszystkich konkurencjach, oprócz Benchrestu, zabronione jest używanie
celowników optycznych, lunet, kolimatorów i innych celowników elektronicznych.
Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych.
5.
Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej www.kskvg.pl oraz w dniu zawodów, od
8:00 do 12.00 (dla konkurencji Benchrest .22LR do godz. 9:00) . Kontakt: klub@kskvg.pl
Rozkład godzinowy uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo mają strzelcy
zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc ograniczona.
6.
Startowe wynosi 40 zł za pierwszą konkurencję i 30 zł za następne.
7.
Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w
Zawodach.
8.
Za I–III miejsca w poszczególnych konkurencjach startujący otrzymają dyplomy i
medale.
9.
Pozostałe zasady przeprowadzenia zawodów będą opierały się na przepisach ISSF,
PZSS i IPSC oraz na niniejszym regulaminie zawodów.
10.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby
niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.
Zapraszamy na zawody, życzymy przyjemnego spędzenia czasu i osiągnięcia dobrych
wyników!
Zarząd KS KVG

