
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

 WOJEWÓDZKIE  ZAWODY  TRAP  50 OPEN 

STRZELNICA OSÓWKA, GMINA NIEMCE 

III  RUNDY  PUCHAROWE  -  7 lipca,  11 sierpnia,  29 wrzenia 2019 r. 

Cel zawodów: Propagowanie strzelectwa śrutowego sportowego i myśliwskiego, 

                         rywalizacja i wyszkolenie zawodników. 

 

Organizator i wykonawca zawodów: Gminne Towarzystwo Strzeleckie „JASTRZĄB”, 

 

Miejsce i termin zawodów: Gminna Strzelnica Sportowa w Osówce - Runda I - 7 lipca 2019 r. 

                                                Runda II - 11 sierpnia, Runda III - FINAŁ - 29 września - PUCHAR ZAWODÓW. 

                                                Dwie osie Trap z maszynami pływającymi. 

 

Program zawodów: Zawody będą rozgrywane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i niniejszym Regulaminem. 

                     Otwarcie Zawodów10.00, Wręczenie pucharów i nagród po ostatniej zmianie zawodników. 

 

Konkurencja: TRAP 50 OPEN  

                          Oś Trap I - 25 rzutków, oś Trap II - 25 rzutków. Ocena łączna wg ISSF. 

                          Strzelanie próbne wyłącznie na treningach w piątek i sobotę przed Zawodami! 

 

Broń i amunicja: zgodnie z ISSF, kaliber broni do 12 (w tym 16 i 20), amunicja o naważce do 24 gram! 

                              Broń i amunicja będzie sprawdzana przed każdą zmianą na osi.                           

 

Uczestnictwo: W zawodach biorą udział osoby posiadające patenty lub licencje PZSS, myśliwi posiadający  

                         własną broń i stażyści oraz inne osoby przeszkolone w posługiwaniu się bronią strzelecką. 

 

Zgłoszenia: mailem do 3 dni przed zawodami w celu opracowania harmonogramu - z.hrabia@euroglass.com.pl 

                     lub w dniu zawodów z zachowaniem kolejności zawodników do zmiany 6-cio osobowej. 

 

Klasyfikacja: Indywidualna - za miejsca I, II, III w konkurencji - Puchary, a Dyplomy do V w każdej Rundzie.  

                         Finał - Puchar Wojewódzkich Zawodów Trap 50 Open 2019 dla Najlepszego Strzelca, 

                         w łącznej punktacji z dwóch najlepszych rund, od I do III miejsca, 

                         z uwzględnieniem wszystkich zawodników, w tym osób funkcyjnych i sędziów. 

                         Nagrody specjalne dla Zawodników od SPONSORÓW w każdej Rundzie ! NIESPODZIANKI ! 

 

Sprawy organizacyjne: 

1. Obowiązuje opłata startowa w Rundzie w wysokości 70 zł. 

2. Treningi przed Zawodami w piątek i sobotę - opłata 25 zł za jedną zmianę na osi (25 rzutków wraz z 

wejściówką, dodatkowe rzutki wg cennika 60 gr/szt.). 

3. Zawodnicy korzystają z własnej broni i amunicji. 

4. Dla zawodników nieposiadających własnej broni i amunicji organizator zabezpiecza broń i amunicję za 

dodatkową opłatą wg cennika Klubu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 

6. Protesty można składać natychmiast po zakończeniu konkurencji do sędziego głównego, wpłacając 50 zł 

wadium, które przepada w przypadku nieuznania protestu przez Sędziego Głównego.  

7. Organizator zapewnia ciepły posiłek i zimne napoje zgodnie z ofertą Sponsorów.   

 
Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego regulaminu i wyrażenie zgody na publikację wizerunku - 

zamieszczania na stronach internetowych, prasie itp. mediach w celu prezentacji osiągnięć. 

 

WOJEWÓDZKIE ZAWODY TRAP 50 OPEN - wpisane do kalendarza Zawodów LZSS na rok 2019.  

 

                                                                                       Organizator zawodów 

                                                                                    Gminne Towarzystwo Strzeleckie „JASTRZĄB” 

mailto:z.hrabia@euroglass.com.pl

