REGULAMIN ZAWODÓW
XIII Mistrzostwa Małopolski w Strzelaniu z Pistoletu TT wz. 33
1. Zawody strzeleckie p/n XIII Mistrzostwa Małopolski w Strzelaniu z Pistoletu TT wz. 33 (zwane dalej w zakresie
pistoletu TT, a ogólnie z innymi konkurencjami Zawodami) mają na celu: wyłonienie Mistrzów Małopolski w strzelaniu
z pistoletu Tokariewa wz. 33, doskonalenie umiejętności zawodników, propagowanie sportów strzeleckich, stworzenie
możliwości zaznajomienia się z konstrukcją i użytkowaniem pistoletu TT.
2. Organizatorem jest Klub Strzelecki „Krokus" Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Tarnowska 32.
Wszelkie informacje na temat zawodów udzielane są przez organizatora na stronie www.kskrokus.pl, gdzie podane są
również dane kontaktowe oraz umożliwiające dojazd. Kontakt możliwy jest również pod numerem telefonu 502 939
561 lub na adres e mail: sekretarzkrokus@op.pl
3. Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 17 sierpnia 2019 roku i rozpoczną się o godz. 10:00, konkurencja trap75
godz. 8:00. Zakończenie zawodów planowane jest na godzinę 15:00. Miejscem rozegrania zawodów jest strzelnica LZD
w Tyliczu.
4. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w trzech konkurencjach pistoletu TT:
1) 25 m część dokładna - 8 strzałów do tarczy TS-4 w czasie 8 minut każda (jedna ręka);
2) ruchoma tarcza 8 strzałów - opis przebiegu konkurencji podany zostanie dla wszystkich uczestników bezpośrednio
przed rozpoczęciem konkurencji;
3) 5-30 m pistolet dynamiczny 8 strzałów - do tarcz IPSC, IDPA i innych - opis przebiegu konkurencji podany zostanie
dla wszystkich uczestników bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji.
5. W miarę możliwości technicznych i organizacyjnych - poza klasyfikacją Mistrzostw - rozegrane zostaną dodatkowo
konkurencje trap25, trap75, double trap50, pistolet taktyczny (mechaniczne przyrządy celownicze) na zasadach
pistoletu TT (konkurencje identyczne) oraz karabin centralnego zapłonu 100m. Organizator zastrzega sobie prawo
skrócenia programu Mistrzostw lub rozegrania części bądź innych konkurencji.
6. Indywidualna klasyfikacja (open) Mistrzostw obejmować będzie odrębnie poszczególne konkurencje oraz łącznie
zawody:
- klasyfikacja zawodów dokonana zostanie na podstawie sumy punktów zdobytych przez zawodnika startującego
w trzech konkurencjach (w przypadku jednakowej sumy decyduje wyższe zdobyte miejsce w dowolnej konkurencji,
gdy są one jednakowe, decyduje wynik z konkurencji dynamicznej) - przyznawane są puchary za zdobycie miejsc od I
do III oraz dyplomy za zajęcie miejsc od 1-go do 6-go.
- klasyfikacje poszczególnych konkurencji - przyznawane są medale za zajęcie miejsca od I do III-go.
Klasyfikacja pistoletu taktycznego przeprowadzona zostanie na zasadach opisanych powyżej, innych konkurencji
zgodnie z ich zasadami – w konkurencjach dodatkowych przewidziano dyplomy za zajęcie miejsc od 1-go do 3-go.
Uczestnicy trap 75 klasyfikowani są w trap 25 z wynikiem I serii.
7. Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy posiadający licencję PZSS na rok 2019.
8. Imienne zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej
Organizatora (http://www.kskrokus.pl/) lub w miarę wolnych miejsc osobiście w dniu i miejscu rozgrywania zawodów
od godziny 9: 45 (informację w tej sprawie uzyskać można pod wskazanym adresem strony www lub pod numerem
telefonu wymienionym w pkt. 2).
9. Składki dla konkurencji PCZ TT wynoszą: 30, - zł za udział w dowolnej pierwszej dla uczestnika konkurencji oraz 20, zł za udział w każdej następnej konkurencji - składka za udział we wszystkich konkurencjach Mistrzostw wynosi 50, - zł
i nie obejmuje konkurencji dodatkowych. Składki dla konkurencji dodatkowych wynoszą: 40, - zł za udział w dowolnej
pierwszej dla uczestnika konkurencji oraz 30, - zł za udział w następnej konkurencji, składka pistolet taktyczny
analogicznie do PCZ TT, natomiast składka startowa konkurencji Trap25 wraz z serią 25 rzutków wynosi 50,- zł, składka
startowa konkurencji Trap75 wynosi 120,- zł (obejmuje składkę Trap25).
10. Broń i amunicja własna.
11. Zawody planowane są z udziałem Obserwatora KS MZSS.
12. We wszelkich kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZSS oraz regulaminu
korzystania ze strzelnicy i innych aktów prawa w zakresie uprawiania sportów strzeleckich.
Nowy Sącz, 2019.08.12
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