Zgodnie z harmonogramem DZSS w sobotę 21.05.2022 na strzelnicy Fundacji Wsparcia Reduta wraz z
Jaworskim Klubem Strzeleckim "UR" przy współpracy z KMB Szaniec, odbędą się zawody Strzelba
Dynamiczna w oparciu o przepisy IPSC.
I. Cel zawodów. - popularyzacja strzelectwa sportowego wśród lokalnej społeczności - wyłonienie
najlepszych zawodników - popularyzacja działalności klubu/stowarzyszenia.
II. Do udziału z zawodach uprawnieni są: - członkowie klubów strzeleckich posiadający licencję zawodnika
PZSS lub innej stosownej licencji strzeleckiej - osoby zrzeszone w klubie strzeleckim nie posiadające
jeszcze licencji zawodniczej ale strzelające z broni użyczonej przez organizatora bądź przez inną osobę.
Strzelanie w takim wypadku odbywa pod nadzorem instruktora strzelectwa lub sędziego, wedle zasad
wyznaczonych przez PZSS lub wedle przepisów ustalonych przez organizatora jeżeli uzna to za stosowne. Inne osoby wyżej nie wymienione biorą udział w zawodach wedle decyzji organizatora.
III. Zapisy w dniu zawodów na strzelnicy od godz. 08.30. do godz. 9.30.
IV. Opłata startowa wynosi 90 zł, przy wpłacie na konto fundacji 69 1140 2004 0000 3402 8019 1961 w
tytule (Imię i Nazwisko - Nazwa zawodów). Na miejscu 110 zł.. Zawodnicy startują z własną bronią i
amunicją. Zawodnicy nie posiadający własnej broni i nie mający możliwości użyczenia broni od innych
zawodników, mogą strzelać z broni dostarczonej przez organizatora za dodatkową opłatą.
V. Minimalna ilość strzałów: 48 (ŚRUT)
VI. Regulamin - Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa opracowanych przez
IPSC na potrzeby strzelań dynamicznych. Dokładny regulamin jest na stronie IPSC.
https://ipsc-pl.org/images/przepisy_ipsc/2019/RulesShotgun-PL-2019-set.pdf
VII. Udział w zawodach liczy się do startów do przedłużenia licencji.
VIII. Zawody odbedą na trzech torach na zasadach hot range. Ich konfiguracja bedzie znana w dniu
zawodów.
IX.Stan broni w konkurencji:
W zalezności od tory beda możliwe rózne stany gotowości broni. Określone według przepisów IPSC.
X. Broń dopuszczona do zawodów to strzelby samopowtarzalne i powtarzalne tzw. pompki w kalibrze
12ga.
XI. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są obowiązane nosić okulary ochronne. W pobliżu
torów strzeleckich powinny być noszone ochronniki słuchu. organizator zapewnia poczęstunek oraz
dyplomy i nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.
XII. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję
sędziowską , a jej decyzje będą ostateczne. Zastrzegamy sobie również możliwe wszelkie zmiany, które
mogą wyniknąć w dniu zawodów i w trakcie ich trwania.
XIII. Zawody są pierwszymi zaplanowanymi na ten rok zawodów Strzelba Dynamiczna.
WAŻNE!!! Strzelba posiadana przez zawodnika ma posiadać flagę bezpieczeństwa. W innym
przypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów!!!

