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Regulamin Zawodów Strzeleckich z kalendarza LZSS

ZAWODY 
„WIELOBÓJ GŁADKOLUFOWY” 

OSÓWKA, 
6 września 2020 r.

ZAWODY Z OBSERWATOREM LZSS

I. Organizator:

GTS JASTRZĄB Elizówka

II. Cel zawodów:

Popularyzacja sportu strzeleckiego, Doskonalenie umiejętności strzeleckich

w ramach rywalizacji  sportowej,  Wyłonienie  zwycięzców poszczególnych

konkurencji,  Zdobycie  okolicznościowych  nagród,  medali  i  dyplomów,

Integracja środowiska strzeleckiego regionu.

III. Termin i miejsce zawodów:

6 września 2020 r., niedziela, godz. 9.00,  Gminna Strzelnica Osówka, w

miejscowości Osówka,gmina Niemce.

IV. Uczestnictwo w zawodach:

Zawodnicy posiadający licencje lub patenty PZSS oraz osoby przeszkolone

w  bezpiecznym  posługiwaniu  się  bronią.  Warunkiem  uczestnictwa  jest

uiszczenie opłaty startowej:

• w konkurencji Trap 2 x 25 w wys. 55 zł 

• w konkurencji Double Trap 30 w wys. 45 zł
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• W konkurencji Strzelba Dynamiczna w wys. 25 zł

Start we wszystkich trzech konkurencja wpisowe w wysokości 110 zł.

V. Konkurencje: 

• Trap 2x25 - 2x25 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! 

• Double  Trap  30  -  30  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! 

• Strzelba Dynamiczna - strzelba gładkolufowa 8 strzałów na czas do

celów  metalowych  z  dwoma  doładowaniami.  Na  starcie  strzelba

załadowana  maksymalnie  3  nabojami,  po  oddaniu  co  najmniej

jednego strzału można doładować kolejnymi 2 nabojami. Po oddaniu

kolejnego  strzału  możliwość  doładowania  strzelby  pozostałymi

nabojami. Maksymalna liczba strzałów 8. Nie trafienie celu oznacza

doliczenie  do  czasu  3  sekund  za  każde  pudło.

W  konkurencji  można  używać  strzelb  dowolnej  poza  strzelbami

samopowtarzalnymi. Kaliber broni do 12 (w tym 16 i 20), amunicja o

naważce do 28 gram!

Broń i amunicja własne. Osoby nie posiadające własnej broni będą miały

możliwość  odpłatnego  skorzystania  z  broni  i  amunicji  na  miejscu.

Konkurencje zgodne z przepisami bezpieczeństwa PZSS oraz z niniejszym

regulaminem zawodów.

VI. Klasyfikacja:

W zawodach będą prowadzone tylko klasyfikacje indywidualne w formule

„OPEN” dla każdej konkurencji osobno.

VII. Nagrody i wyróżnienia:

Medale  za  zajęcie  miejsc  1,  2  i  3  w  poszczególnych  konkurencjach  ,

Dyplomy za zajęcie miejsca 1 - 6 w poszczególnych konkurencjach. 
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VIII. Sprawy organizacyjne:

O kolejności i czasie startu osób zgłoszonych u sekretarza w dniu zawodów

decyduje  kolejność  zgłoszenia.  Startowe  należy  wpłacać  przed

rozpoczęciem  zawodów  do  sekretarza  prowadzącego  listę  startową.

Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie zawodów.
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