REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH SOWIOGÓRSKIEGO
STOWARZYSZENIA STRZELECKIEGO
I. CEL ZAWODÓW
1. Popularyzacja strzelectwa sportowego .
2. Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe i kolekcjonerow broni palnej.
3. Doskonalenie i podnoszenie umiejętności postaw strzeleckich.
4. Wyłonienie najlepszych zawodników.
II. MIEJSCE ZAWODÓW
1. Zawody odbywać się będą na strzelnicy Sowiogorskiego stowarzyszenia strzeleckiego w Boguszowie -Gorce
III. ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
Zawody rozpoczynają się w dniu
27.02,2022,27.03.2022,24.04.2022,29.05.2022,,26.06.2022,28.08.2022.25.09.2022,30.10.2022,27.11.2022,11.12.2022., o
godzinie 10.00
IV. ORGANIZATOR ZAWODÓW
1. Sowiogórskie Stowarzyszenie Strzeleckie ul. Moniuszki 45 Walbrzych
V. UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą wszyscy zawodnicy posiadający aktualny patent oraz licencję strzelecką PZSS jak
również zaproszeni goście .
VI. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW
Wcześniejsze zgłoszenia nie są wymagane, obowiązuje masowy udział uczestników w dniu zawodów. Po rozpoczęciu
zawodów zapisy przyjmuje są wyłącznie do godz. 12:00.
VII. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W TRAKCIE ZAWODÓW
Psp10-pistolet sportowy
- 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych,
Pcz10-pistolet centralnego zapłonu
- 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych,
Ksp10-karabin dowolny leżąc
- 5 strzałów próbnych i 10 strzałów ocenianych,
Strzelba gładkolufowa/Trap/Poper
- 10 strzałów ocenianych.
Karabin centralnego zapłonu
-5 strzalow próbnych i 10 ocenianych
VIII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI
1. Zawody będą rozgrywane wg niniejszego regulaminu.
2. W zawodach będzie obowiązywać klasyfikacja OPEN.
3. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie.
IX. NAGRODY
Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej konkurencji: puchar lub inna nagroda, medal, dyplom.
Za zajęcie miejsca drugiego i trzeciego: medal i dyplom.
X. OPŁATY
1. Startowe w wysokości 30 zł od konkurencji pokrywają zawodnicy.
2. Pozostałe koszty tj.: wynagrodzenie dla sędziów i osób funkcyjnych, a także zakup nagród i innych materiałów
pokrywa Organizator Zawodów.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Uczestnicy korzystają z własnej broni. Broń i amunicja własna,
2. Nieprzestrzeganie regulaminu strzelnicy skutkować będzie dyskwalifikacją, bez prawa zwrotu opłaty startowej.
3.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów w zależności od ilości zgłoszeń.

4. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.
5.Email klubu sow.st.strzeleckie@wp.pl kontakt 516857683 530105510

