Warszawa, 5 maja 2017 r.

Strzelectwo Sportowe - Komunikat nr 1

1. Termin zawodów:

11-12 maja 2017.

2. Miejsce zawodów:

Strzelnica Pneumatyczna WAT, ul. Kartezjusza 1

3. System zgłoszeń:

Klub Uczelniany AZS dokonuje zgłoszenia poprzez przesłanie

formularza zgłoszeniowego na adres mailowy rafal.krauz@wat.edu.pl
4. Program zawodów: (na stronie)
5.

6.
•

Warunki strzelania:
•

Broń – pistolety, karabiny pneumatyczne kal. 4,5mm,

•

Odległość – 10 metrów,

•

Cel – tarcza sportowa,

•

Postawa stojąca, pistolet- strzelanie z jednej ręki;

Konkurencje strzeleckie:
Ppn 40 – pistolet pneumatyczny 40 strzałów (dla zawodników posiadających licencje
strzeleckie)

•

Kpn 40 – karabin pneumatyczny 40 strzałów (dla zawodników posiadających licencje
strzeleckie)

•

Ppn 10 z 13 – Pistolet pneumatyczny -seria 13 strzałowa, ocenie podlega 10 najlepszych
strzałów (dla zawodników nie posiadających licencji)

•

Kpn 10 z 13 - Karabin pneumatyczny -seria 13 strzałowa, ocenie podlega 10 najlepszych
strzałów (dla zawodników nie posiadających licencji)

7. Regulamin strzelania
Ppn 40 i Kpn 40 zgodne z regulaminem strzelań w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa
sportowego PZSS;
Konkurencje Ppn i Kpn 10 z 13:
- Na 1 minutę przed rozpoczęciem strzelania sędzia ogłasza czas przygotowawczy. W tym czasie
zawodnicy mogą wejść na stanowisko i przygotować się do strzelania,
- Po wykonaniu tych czynności sędzia podaje komendę „Seria 13-strzałowa czas 10 minut – START”,

- Na jedną minutę przed zakończeniem strzelania sędzia podaje komendę „Pozostała 1 minuta”,
- Po zakończeniu strzelania serii ocenianej, sędzia podaje komendę „STOP”. Po tej komendzie
strzelający zobowiązany jest do bezwzględnego rozładowania i odłożenia zabezpieczonej broni,
- Po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie
8. Dyskwalifikacje i kary:
- Jeżeli zawodnik lub zespół nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu podlega automatycznej
dyskwalifikacji,
- Niesportowe zachowanie zawodnika, o którym decyduje sędzia główny konkurencji w czasie trwania
zawodów, powoduje bezwzględną dyskwalifikację.
9. Ustalenia końcowe:
- O niesprawności broni w trakcie strzelania należy poinformować sędziego prowadzącego strzelanie,
- Oddanie strzału do niewłaściwej tarczy powinno być zgłoszone sędziemu,
- Oddanie strzału po komendzie „STOP” skutkuje odjęciem zawodnikowi najwyższej wartości
przestrzeliny
- Przed rozpoczęciem strzelania zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z przepisami
bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym,
- Istnieje możliwość przeprowadzenia instruktażu z obsługi broni przed rozpoczęciem strzelania dla
osób które nie startowały wcześniej w zawodach strzeleckich
- Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych niniejszym regulaminem podejmuje sędzia
główny zawodów.
10. Klasyfikacja:
- Indywidualna open (kobiety i mężczyźni): zwycięża zawodnik, który uzyska największą sumę punktów.
Przy jednakowym wyniku o miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, ilość dziesiątek,
dziewiątek, itd.
- Zespołowa (uczelni): Decyduje suma punktów trzech najlepszych zawodników z danej uczelni
11. Za zawody odpowiedzialny będzie kolega Rafał Krauz – AZS WAT Warszawa.

Ze sportowym pozdrowieniem
Andrzej Burzyński
AZS Warszawa

