REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWYCH
ZAWODÓW STRZELECKICH
,,Zimowy strzelec 2019”
konkurencje
Pistolet/ Rewolwer 25m - 13
Kcz 100m /50m - 13
Kdw 50m/100m - 13
Kcz z optyką 150m/100m/50m - 15

I.

Organizatorzy:

Nadwiślańskie Stowarzyszenie Historii Militarnej
II. Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa
Umożliwienie sportowej rywalizacji dla posiadaczy broni
Wspieranie inicjatyw proobronnych
Integracja lokalnych środowisk strzeleckich

III. Termin i miejsce zawodów:
Dęblin Strzelnica Reduta ul. Balonna w dniu 17.02.2019

Uwaga: Zawody klubowe nie ujęte w kalendarzu LZSS

IV. UCZESTNICTWO W ZAWODACH:
Członkowie klubów i stowarzyszeń strzeleckich posiadający licencje i patenty strzeleckie,
Do udziału w zawodach dopuszczone są wszystkie osoby funkcyjne zawodów poza klasyfikacją.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowego w wysokości:
Pistolet /Rewolwer - 10 zł za konkurencję,
Karabin centralnego zapłonu – 15 zł za konkurencję,
Karabin sportowy – 10 zł za konkurencję
Uczniowie i studenci opłata startowa za konkurencje 5 zł.

V. Konkurencje:
I Pistolet/ Rewolwer centralnego zapłonu lub rewolwer czarno prochowy
oceniane,

13 strzałów , 10 najlepszych

II Karabin centralnego zapłonu – 100m (postawa leżąca ) /50 m ( postawa stojąca ) , p. mechaniczne,
postawa leżąca ( 13 strzałów , 10 najlepszych strzałów ocenianych ),
III Karabin dowolny – Kdw 100m ( postawa leżąca) / 50 m (postawa stojąca ) 13 strzałów , 10 strzałów
ocenianych),
IV Karabin centralnego zapłonu z optyką 150/100m ( postawa leżąca)/ 50m (postawa stojąca) – 15
strzałów wszystkie oceniane
Organizator dopuszcza możliwość strzelania z jednego egzemplarza broni przez dwóch zawodników po
uprzednim zgłoszeniu do organizatora. Awaria broni, amunicji i sprzętu optycznego jest sprawą zawodnika.
Zawodnik zgłoszoną konkurencję może strzelać tylko raz.
Zabrania się używania amunicji typu magnum, smugowej, przeciwpancernej, myśliwskiej.
Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa - oraz niniejszym regulaminem.
.
VI. Klasyfikacja:
Indywidualna w każdej konkurencji.
VII. Nagrody i wyróżnienia.
Za m-sca I –III dyplomy
VIII. Przepisy bezpieczeństwa.
Wyznaczone osoby funkcyjne oraz uczestnicy zawodów po przybyciu na strzelnicę maja obowiązek
zapoznać się z REGULAMINEM STRZELNICY REDUTA oraz wpisac się do książki ewidecji strzelających.
Broń długą przenosimy rozładowaną w futerałach, w przeciwnym przypadku przenosimy ją z lufą do góry, z
odpiętym magazynkiem i z zamkiem w tylnym położeniu.
Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie z załadowaną bronią.
Zabrania się wyciągania broni z futerałów/kabur, oraz manipulowania nią i składania na sucho, poza
stanowiskiem strzeleckim,.
Zabrania się strzelania z niesprawnej broni oraz amunicji.
Zabrania się po zakończonej konkurencji wchodzenia na pole tarczowe innym osobom niż zespół
sędziowski. Zawodnik po zakończeniu konkurencji może brać udział w oględzinach swoich trafień.
Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego. Nie
zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
Kategorycznie zabrania się spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie strzelnicy.
Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie, oraz kontaktu z bronią innym osobom niż wykonujące
strzelanie zgodnie z ustaloną kolejnością zmiany strzelającej.
Osoby towarzyszące pozostają w wyznaczonych strefach bezpiecznych, powinny posiadać ochraniacze słuchu.
Nieprzestrzeganie powyższych przepisów bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją zawodnika z całych
zawodów
IX. Sprawy organizacyjne.
Zgłoszenia do udziału w zawodach: poprzez obowiązkowe podanie następujących danych niezbędnych :
- imię nazwisko i numer telefonu.
tel. 601 81 70 48 adres internetowy: nshm.reduta@wp.pl

Zgłoszenia na inny adres niż w/w może być pominięte.
Pożądany termin ostatecznego zgłoszenia do 3 dni przed terminem zawodów.
Termin rozpoczęcia zawodów godz. 10.
Warunki atmosferyczne mogą być podstawą do przerwy dla kontynuacji zawodów.
Organizator dopuszcza zmiany w regulaminie zawodów.
Organizator nie zapewnia broni i amunicji dla zawodników.
Podstawą do rozegrania każdej konkurencji jest zgłoszenie min. 5 zawodników.
Zawodnicy poprzez wpłacenie opłaty startowej, lub wpisanie się na listę startową i odbiór metryczki strzelań
potwierdzają zapoznanie się z regulaminem zawodów i zobowiązują się do jego bezwzględnego przestrzegania.
Przewidziane ognisko.
Parking na terenie boiska przy strzelnicy.
Warunki socjalne na strzelnicy – poligonowe. Wskazane jest posiadanie krzesła składanego, a w razie deszczu
sprzętu przeciwdeszczowego.

Plan dojazdu na strzelnice – jak poniżej.

