REGULAMIN ZAWODÓW
JESIENNE PUCHARY KS „SILVER TARGET”
29.11.2020 Kraków- Pasternik
1. Organizator : Klub Sportowy SILVER TARGET Licencja PZSS 1363/2020
2. Kierownik Zawodów: Józef Wilmowski , tel. 501 465 909
3. Data : 29 listopada 2020, start pierwszej zmiany o godz. 9:00- harmonogram strzelań na
końcu regulaminu.
4. Miejsce: Strzelnica Sportowa Kraków PASTERNIK 128
5. Obserwator MZSS: Obecny
6. Zgłoszenia do zawodów: rejestrując się w portalu zawodnik.rezultaty24.pl gdzie
zawodnik wybiera start w konkretnej zmianie ( szczególnie dotyczy to konkurencji :
Pistolet Sportowy 20d, Pistolet Szybki 20, Karabin dowolny 20l i TRAP25. Opłacenie
startowego na konto Organizatora i podpięcie potwierdzenia w portalu umożliwia
pobranie i wydrukowanie gotowej wypełnionej metryczki bez konieczności wizyty w
Biurze Zawodów.
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną Biuro Zawodów będzie dostępne
tylko w szczególnych przypadkach. Zgłoszenie w dniu zawodów będzie możliwe tylko
za zgodą Kierownika Zawodów jeśli tylko będą wolne miejsca w poszczególnych
zmianach.
7. Opłaty: Trap25- 60zł ( w tym 20zł rzutki), pozostałe konkurencje 40zł – każda.
Numer konta do wpłaty:
Klub Sportowy SILVER TARGET
91 1140 2004 0000 3002 7858 6896

W tytule wpłaty wpisać: „Opłata startowa 29.11.2020 imię i nazwisko zawodnika”
8. Konkurencje:
1. 25m Psp20d- Pistolet sportowy bocznego zapłonu 20 strzałów część
dokładna.
Konkurencja zgodna z przepisami ISSF, dozwolona broń: pistolet lub
rewolwer na amunicję .22lr. Strzały próbne: 5 w czasie 5min, 2serie oceniane
10-cio strzałowe w czasie 10 minut każda. Tarcza pistoletowa TS2
2. 25m Psz20- Pistolet szybki bocznego zapłonu 4x 5strz po 15sek.
Dozwolona broń- pistolet na amunicję .22lr, postawa stojąca, trzymanie broni
jedną ręką, bez strzałów próbnych. 20 strzałów ocenianych – 4serie 5-cio
strzałowe w czasie 15 sekund każda. Ładowanie przed każdą serią na komendę
sędziego. Tarcza pistoletowa TS2.
3. 50m KsO20l.- Karabin samopowtarzalny OPEN/ semiauto/ 20 strzałów

leżąc 4 minuty
Dozwolona broń- karabin samopowtarzalny / semiauto/ na amunicję
bocznego zapłonu .22lr. Postawa leżąc bez podpórki. 20 strzałów ocenianych
bez strzałów próbnych , 2 serie po 10strz. do dwóch tarcz TS1 / karabinowa 50m
w czasie 4 minuty. Przyrządy celownicze dowolne. Dwa magazynki
po 10 naboi mogą być załadowane za zgodą sędziego przed komendą START.
4. 50m KsS20l.- Karabin samopowtarzalny STANDARD/ semiauto/
20 strzałów leżąc 4 minuty
Dozwolona broń- karabin samopowtarzalny / semiauto/ na amunicję
bocznego zapłonu .22lr. Postawa leżąc bez podpórki.20 strzałów ocenianych
bez strzałów próbnych do jednej tarczy TS2 / pistoletowa /
w czasie 4 minuty. Przyrządy celownicze mechaniczne, oryginalne
niemodyfikowane . Dwa magazynki po 10 naboi mogą być załadowane za zgodą
sędziego przed komendą START.
5. 50m Kdw20l.- Karabin dowolny 20 strzałów leżąc.
Postawa leżąc bez podpórki, broń- karabin bocznego zapłonu na amunicję .22lr
zgodna z przepisami ISSF. Tarcza TS1, czas konkurencji 35minut.
Ze względów organizacyjnych konkurencja zostanie rozegrana
o godzinie 13:00 po zakończeniu konkurencji pistoletowych.
6. SNAJPER.22 10strz. 50 m, 10 minut
Postawa siedząca, strzelanie ze stołu. Broń- karabin bocznego zapłonu na
amunicję .22lr. Przyrządy celownicze optyczne. Dozwolona podpórka
przednia i tylna. Czas strzelania 10 minut- 5 strzałów próbnych i 10
strzałów ocenianych / 1 tarcza próbna i 2 oceniane/
7. BENCHREST.22 10 strz. 50 m. 10 minut
Postawa siedząca, strzelanie ze stołu. Broń- karabin bocznego zapłonu na
amunicję .22lr. Przyrządy celownicze optyczne. Dozwolona podpórka przednia
i tylna. Czas strzelania 10 minut- 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych.
/ 1 tarcza próbna i 2 oceniane/ Wynik strzelania- średnie skupienie 2 tarcz
ocenianych wyrażonych w minutach kątowych MOA .
8. TRAP25
25 rzutków wyrzucanych z 1 maszyny w pięciu kierunkach w losowej sekwencji,
strzelanie w serii sześciu zawodników z pięciu stanowisk. Ładowanie strzelby
jednym nabojem. Broń oraz amunicja zgodna z przepisami ISSF.
9. Strzelba dynamiczna STANDARD
Postawa strzelecka w ruchu po ustalonym torze, strzelanie do 12-15 celów
stalowych. Amunicja śrutowa, strzelba typu Pump Action , przyrządy
celownicze mechaniczne niemodyfikowane.
10. Strzelba dynamiczna OPEN
Postawa strzelecka w ruchu po ustalonym torze, strzelanie do 12-15 celów
stalowych. Amunicja śrutowa, strzelba dowolnego rodzaju, przyrządy
celownicze dowolne.
9. Nagrody: za miejsca 1-3 dyplomy i puchary
Tradycyjnie pośród zdobywców I-szych miejsc rozlosujemy grawerowaną
replikę szabli polskiej.
10. Ze względu na obostrzenia sanitarne nie będzie oferowany catering dla zawodników.
11. Organizator zapewnia broń i amunicję do każdej konkurencji.
12. Regulamin może ulec zmianie jeśli będzie służyło to dobru Zawodów.
13. Zgodnie z rozporządzeniem RM, maksymalna dopuszczona liczba uczestników
wydacrenia sportowego- 150, bez udziału publiczności.
Zawodnicy będą obsługiwani w Biurze Zawodów pojedynczo.
14. Ze względu na konieczność dezynfekcji stanowisk pomiędzy zmianami, może

dojść do kilkuminutowych opóźnień w rozpoczęciu konkurencji.
15. Przebywanie na pawilonie 50m w maseczce- po zajęciu stanowiska, zawodnik
może zdjąć maseczkę. Przy wejsciach do pawilonu obowiązuje dezynfekcja
rąk.
HARMONOGRAM STRZELAŃ

Konkurencja

Przewidywane godziny rozpoczęcia zmian
Pawilon 50/ 25 metrów

Psp20d

Psz20

I zm. 9:00-9:40
II zm. 9:40-10:20
III zm 10:20-11:00
IV zm 11:00- 11:40
V zm 11:40- 12:20
VI zm 12:20-12:30
VII zm 12:30-12:40
VIII zm 12:40-12:50
IX zm 12:50-13:00

KsO20 i KsS20

9:00- 12:30

SNAJPER.22

9:00- 12:30

BENCHREST.22

9:00- 12:30

Kdw20l

I zm. 13:00- 13:35
II zm. 13:40- 14:15
Osie TRAP/ Skeet

Strzelba takt. OPEN

9:00- 13:00

Strzelba takt STANDARD

9:00- 13:00

TRAP25

I zm.
II zm.
III zm
IV zm
V zm

9:00-9:40
9:40-10:20
10:20-11:00
11:00- 11:40
11:40- 12:20

