„STRZELECKA MAJÓWKA 2019”
Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS
LUBLIN 4-5 maja 2019 r.
I. Organizator:
K S SNAJPER Lublin

ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS
II. Cel zawodów:

Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
Umożliwienie sportowej rywalizacji,
Zdobycie okolicznościowych - rocznicowych pucharów i dyplomów,
Integracja środowiska strzeleckiego.
III. Termin i miejsce zawodów:

4 maja 2019 r., sobota, godz. 9:00, Strzelnica – Lublin Gospodarcza 27
5 maja 2019 r., niedziela, godz. 9:30, Strzelnica – Osówka gm. Niemce
IV. Uczestnictwo w zawodach:

Członkowie klubów strzeleckich oraz osoby indywidualne posiadające licencje strzeleckie lub
patenty strzeleckie.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wys. 25 zł za 1 konkurencję, 45 zł za 2
konkurencje, 60 zł za 3 konkurencje lub 80 zł za 4 konkurencje i 100 zł za 5 konkurencji .
V. Konkurencje:

Sobota
1. Ppn40, czas konkurencji 60 minut + 15 min. cz. przygotowawczy i strzały próbne,
2. Kpn40, czas konkurencji 60 minut + 15 min. cz. przygotowawczy i strzały próbne,
Niedziela
1. Trap 20 w tym seria próbna i 20 strzałów ocenianych,
2. Kdcz20 (dystans 100m, postawa leżąca) 5próbnych i 20 strzałów ocenianych,
3. Ksp20 (dystans 50m postawa leżąca) 5 próbnych i 20 strzałów ocenianych,
4. Psp20 cz.d.- 5 strz. próbnych i 20 strzałów ocenianych czas: 5 min na strzały próbne
oraz 4 serie oceniane po 5 strzałów,
5. Pdcz20 (oś 25m pistolet dynamiczny 10 sek na 5 strzałów próbnych i 4 serie po 5
strzałów ocenianych - każda seria w czasie 10 sek., postawa stojąca dopuszcza się
strzelanie oburącz.
Broń i amunicja własne lub odpłatnie zapewnia organizator. Zabrania się używania amunicji
typu Magnum i 7,62x25 TT. Konkurencje w oparciu o regulaminy ISSF i PZSS – konkurencje
skrócone oraz zgodne z niniejszym regulaminem zawodów.
VI. Klasyfikacja:

Zawody przeprowadzone zostaną wg. formuły "Open" w klasyfikacji indywidualnej.
W klasyfikacji łącznej o pierwszeństwie w przypadku równych wyników indywidualnych
decydują wyniki w konkurencji Pcz20, następnie Psp20 i kolejno Ppn20. W przypadku wciąż
występującej równości wyników decydują wartości ostatnich serii w tych konkurencjach, w
podanej kolejności.
VII. Nagrody i wyróżnienia.
Puchary za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w klasyfikacji łącznej (wielobój Pdcz+Psp+Ksp+Kdcz+Trap),

Puchary za zajęcie miejsca 1 w konkurencji Trap20,Kdcz,Ksp20, Pdcz20, Psp20,Ppn40,Kpn40
Za zajęcie miejsc 1 - 3 w każdej konkurencji i klasyfikacji łącznej, dyplomy.
VIII. Sprawy organizacyjne.

Uczestnictwo należy zgłaszać na adres e-mail: berylgun@tlen.pl lub telefoniczne SMS
513130428, albo sekretarzowi w dniu zawodów. O kolejności i czasie startu decyduje kolejność
zgłoszenia (harmonogram). Startowe należy wpłacać przed rozpoczęciem zawodów do
sekretarza prowadzącego listę startową.
Serdecznie zapraszają,
Organizatorzy

