„PUCHAR ZARZĄDY KLUBU”, 26.09.2021r. ( IC-Piła )
Miejsce: strzelnica „HUBERTUS”- Chodzież ; „SKORPIO R.K.” - Klony
Delegat techniczny: Tak
Termin: 28.09.2021 r.(niedziela)
Zawody: Regionalne
Rodzaje strzelań: karabin, pistolet, strzelba gładkolufowa
Kategoria wiekowa: Open - ilość startujących ograniczona zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi, zgłoszenia e-mail, lub
telefonicznie sms

Kierownik Zawodów: Arkadiusz Druszcz Tel. 507372307 e-mail: adruszcz@vp.pl

„Puchar Zarządu Klubu”, 26.09.2021r. (niedziela)
Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach: kulowych – pistolet i karabin oraz strzelba gładkolufowa.
1.Cel zawodów:







Popularyzacja strzelectwa sportowego zgodnie ze statutem klubu.
Umożliwienie realizacji „Regulaminu Licencyjnego PZSS” oraz Ustawy o Broni i Amunicji.
Promocja Powiatu Pilskiego wspierającego strzelectwo sportowe, historyczne oraz kolekcjonerów.
Kwalifikowane współzawodnictwo w strzelectwie sportowym.
Zawody w ramach obchodu 25 – lecia Klubu IC-Piła

2. Organizatorzy:

 Bezpośredni: Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła. http://www.icpila.eu/
 Współorganizator: Powiatu Pilskiego.
 Współorganizator: Stowarzyszenie „SKORPIO R.K.”
3. Termin i miejsce zawodów:






26.09.2021r. w godz. 10.00 -14.00 (niedziela).
Strzelnica „HUBERTUS” Chodzież (obowiązuje regulamin strzelnicy)
Strzelnica „SKORPIO R.K.” Klony (obowiązuje regulamin strzelnicy)
Uwagi - wytyczne Ministerstwa Sportu

4. Program zawodów

 9:00 -10:00 Sprawy organizacyjne.
 10:00 Rozpoczęcie konkurencji na osiach:
1. Oś 25 m – tarcze papierowe: pistolet/rewolwer boczny zapłon kal. 5,6 mm
- 10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne. ( postawa stojąca dozwolone oburącz)
2. Oś 50 m – tarcze papierowe: karabin boczny zapłon kal. 5,6 mm
–10 strz. ocenianych, 5 strz. próbne ( postawa leżąca – 3 tarcze po 5 strzałów )
3. Oś 100 m – karabin centralny zapłon kal. do 8 mm, dowolne przyrządy celownicze, bez lunet
- 10 strz. ocenianych, 3 strz. próbne (tarcze kartonowe) ( postawa stojąc przy słupku)
4. Oś „Trap” stanowisko 2 i 4. UWAGA: Tylko na strzelnica „HUBERTUS” - Chodzież
– 10 rzutków ocenianych – 0 rzutki próbne
5. Oś „Dzik” – 25 m. pistolet centralny zapłon
- 10 strzałów ocenianych – 3 próbnych (tarcze kartonowe) ( postawa stojąca dozwolone oburącz)
6. Oś „Zając” -10-15-20m. Pump Action
- 5 strzałów ocenianych – 0 próbnych x czas (cele reaktywne- po ppre) ( postawa stojąca )

 Ok.godz.14:00 zakończenie zawodów ( w zależności od ilości startujących)
5. Uczestnictwo:






Posiadający aktualną licencję PZSS po uprzednim elektronicznym zgłoszeniu,
Członkowie klubu po uprzednim elektronicznym zgłoszeniu,
Niestawienie się w określonym czasie skutkuje brakiem możliwością startu oraz zwrotu startowego.

Zawodnicy ujęci w zmianach startują wg zgłoszenia e-mail lub sms zgodnie z harmonogramem po osobistym
potwierdzeniu danych uczestnika w rejestrze zawodów zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Sportu, zasad
RODO, Ustawy Broni i Amunicji oraz PZSS i WZSS

6. Klasyfikacja:

 Indywidualna: Open
 Wyniki z obu strzelnic ujęte w jednych rezultatach ( komunikacja elektroniczna )
7. Nagrody:

 Indywidualny certyfikat/dyplomy uczestnictwa w zawodach.
 Puchar Zarządu za1-3 miejsce w klasyfikacji trójboju Psp; Ksp; TRAP
8. Zgłoszenia:
email: zawody@icpila.eu lub tel. 507372307 sms do godz. 21:00 w dniu 23.09.2021 r.
ILOŚĆ STARTUJĄCYCH OGRANICZONA
9. Koszty uczestnictwa:

 Startowe: 40,00 zł od konkurencji. ( broń i amunicja własna, spełniająca wymogi strzelnicy i przepisy Ustawy o Broni i Amunicji)
 Kontrola broni i amunicji przed zawodami oraz wyrywkowo na stanowisku.
10. Inne procedury w tym wynikające z wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz PZSS ujęte jak niżej lub aktualizowanym.
a) Wjazd/wejście na strzelnicą za zgodą Kierownika Zawodów lub kontrolera obecności na podstawie rejestru – e-mail (sms)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

zgłoszenia startu, po sprawdzeniu temperatury ciała, (obowiązek posiadania maseczki i rękawic ochronnych), podpisaniu
ankiety/metryczki z wpisem: że stan zdrowia umożliwia start w zawodach, że nie jest objęty kwarantanną ponadto wpisać
numery wnoszonej broni z nr. książeczki posiadacza broni ( wymogi ustawy o broni i amunicji i regulaminu strzelnicy).
Ustawianie samochodu w wyznaczonej strefie, przodem do drogi wyjazdowej.
Potwierdzenie przybycia/rejestracja w biurze zawodów - podchodzenie pojedynczo do funkcyjnych zawodów, z
przestrzeganiem odległości wg oznaczonych linii, opłacenie startowego, pobranie NR startowego, który jest identyfikatorem
podczas startu oraz indywidualne metryczki konkurencji strzelania.
Udanie się na wyznaczoną oś strzelecką zgodnie z harmonogramem strzelań oraz zachowując odległość minimum 2 m od
innych strzelców. Obowiązuje osprzęt strzelecki oraz maseczka ochronna i rękawiczki.
Na wyznaczonej osi zgłaszają przybycie u sędziego/prowadzącego konkurencję, który określa kolejność strzelania oraz
miejsce pobytu na osi strzeleckiej, na liście startowej odznacza obecność.
Po zakończeniu strzelania konkurencji sędzia prowadzący wpisuje w metryczkę przestrzeliny, strzelający zapoznaje się oraz
podpisem akceptuje – metryczka z podpisem sędziego dostarczana bezpośrednio jest przez funkcyjnego zawodów do biura
obliczeń.
Stanowisko strzeleckie – punkt kontaktu strzelającego jest odkażany.
Każdy startujący ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej konkurencji, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego
odbiera w biurze dyplom uczestnictwa, w którym ujęte są wyniki poszczególnych konkurencji.
Wjazd/wejście i wyjazd/wyjście po odnotowaniu przez funkcyjnego biura w rejestrze strzelających z podaniem godziny
wejścia/wyjścia.
Organizatorzy dodatkowo w miarę możliwości posiadają odpowiednią ilość maseczek oraz rękawic i płyny odkażające wg
potrzeb.
Prosimy o przestrzeganie w/w regulaminu zawodów oraz określonych dodatkowych procedur i regulaminu strzelnicy.
Kwestie sporne, protesty oraz uwagi organizacyjne przyjmują i rozpatrują kierownik zawodów z kierownikiem biura obliczeń i
sędzią głównym zawodów. Osoby nie respektujące w/w regulaminu i procedur oraz nie posiadające właściwego ubioru oraz
indywidualnych ochronników słuch i oczu nie zostaną dopuszczone do udziału w zawodach oraz mogą zostać
zdyskwalifikowane za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i regulaminu.

Oświadczenie startującego.
Startujący oświadcza przez złożenie podpisu na metryczce, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami) przez SKS „ InterContinental” Piła, w tym również nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku z danymi osobowymi.

11. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

Za Organizatorów – Arkadiusz Druszcz

Zatwierdzam regulamin zawodów.
Proszę wpisywać spójnie datę zawodów
Ryszard Kapłon KS WZSS

