REGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW STRZELECKICH
O PUCHAR ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
24-25 lutego 2018, Lublin
Organizator:

Klub Strzelecki SNAJPER Lublin
Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ w Lublinie
Cel zawodów:
Uświetnienie obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Popularyzacja sportu strzeleckiego,
Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji i mistrza zawodów,
Zdobycie okolicznościowych nagród, pucharów, medali, dyplomów.
Terminy i miejsce zawodów:
24 luty 2018 r. początek godz. 8.30, strzelnica w Lublinie ul. Gospodarcza 27
- konkurencje pneumatyczne z podziałem na kategorie wiekowe
25 luty 2018 r. początek godz. 8.30, strzelnica w Lublinie ul. Gospodarcza 27
- kulowe i pneumatyczne konkurencje karabinu i pistoletu OPEN
Uczestnictwo w zawodach:
24 luty 2018 r.: - zawodnicy posiadający licencje zawodnicze PZSS,
25 luty 2018 r.: - zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz osoby przeszkolone w bezpiecznym
posługiwaniu się bronią, żołnierze czynni i w stanie spoczynku oraz funkcjonariusze innych formacji
mundurowych.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 25 zł za 1 konkurencję.
Konkurencje:

a/ 24 lutego 2018 r. początek godz. 8.30, strzelnica w Lublinie ul. Gospodarcza 27
- uczestniczą zawodnicy posiadający licencje zawodnicze PZSS, strzelający konkurencje karabin
pneumatyczny i pistolet pneumatyczny z podziałem na osiem następujących kategorii:
Kpn40 młodziczek i młodzików
Kpn50 juniorek młodszych i juniorów młodszych
Kpn60 juniorek i seniorek
Kpn60 juniorów i seniorów

Ppn40 młodziczek i młodzików
Ppn50 juniorek młodszych i juniorów młodszych
Ppn60 juniorek i seniorek
Ppn60 juniorów i seniorów

Czas konkurencji regulaminowy - wg. regulaminu PZSS. Finał olimpijski oddzielnie w karabinie (8 osób) i
oddzielnie w pistolecie (8 osób) zostanie rozegrany bezpośrednio po zakończeniu strzelań konkurencji.
Kwalifikacja do finału według średniej serii.

b/ 25 lutego 2018 r. początek godz. 8.30, strzelnica w Lublinie ul. Gospodarcza 27
- uczestniczą zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz osoby przeszkolone w
bezpiecznym posługiwaniu się bronią palną.
1. Pistolet sportowy – 20 strzałów ocenianych + 5 próbnych
(czas: 5 min. na strzały próbne oraz 4 serie oceniane po 5 strz. każda w czasie 5 min.)
2. Karabin sportowy – 20 strzałów ocenianych + 5 próbnych w postawie stojącej)
(czas: 5 min. na strzały próbne oraz 20 strzałowa seria oceniana w czasie 25 min.)
3. Pistolet pneumatyczny – 20 strzałów
(czas konkurencji 20 minut + 10 min. czas przygotowawczy i strzały próbne)
4. Karabin pneumatyczny – 20 strzałów
(czas konkurencji 20 minut + 10 min. czas przygotowawczy i strzały próbne)
Broń i amunicja własna lub odpłatnie wypożycza klub strzelecki.
Konkurencje zgodne z niniejszym regulaminem w oparciu o przepisy ISSF i PZSS, w tym konkurencje OPEN.
W tym dniu strzelań nie obowiązuje ISSF Dress Code.
Klasyfikacja:
Klasyfikacja 24.02.2018 r. - klasyfikacja indywidualna w poszczególnych kategoriach.
Klasyfikacja 25.02.2018 r. - klasyfikacja wg. formuły „Open”.

Nagrody i wyróżnienia.
Za miejsca 1 - 3 okolicznościowe medale i dyplomy w każdej konkurencji.
Za miejsca 1 - 3 w finałach puchary i dyplomy.
Przewidywane atrakcyjne upominki dla każdego uczestnika oraz dodatkowe nagrody rzeczowe w zależności od
pozyskanych sponsorów.
Zgłoszenia.
Zgłoszenia w terminie do 20.02.2018 r. tylko na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie
internetowej Organizatora www.snajper.lublin.pl . Wypełniony formularz zgłoszenia proszę przesłać na adres:
snajper@snajper.lublin.pl
Koszty uczestnictwa.
Startowe, koszty zakwaterowania oraz wyżywienia startujący pokrywają we własnym zakresie.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie zawodów.

