Zawody klubowe LKS „VIS” Lipno
z okazji „Dnia Ziemi”
Zawody klubowe (open)

Cel zawodów:
 Popularyzacja sportu strzeleckiego;
 Doskonalenie umiejętności strzeleckich;
 Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie;
 Wyłonienie najlepszych zawodników.
Organizator zawodów:
 Lipnowski Klub Strzelecki „VIS” ul. Kilińskiego 14 ,
Termin i miejsce zawodów:
 Strzelnica Złotopole
 Rozpoczęcie zawodów:
 Zakończenie zawodów:

87-600 Lipno

godzina 10:00
godzina 14:00

Daty zawodów:

22 kwietnia 2018 r.
Program zawodów:
Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w klubowych zawodach strzeleckich z udziałem
obserwatora KPZSS umieszczonych w kalendarzu zawodów PZSS na rok 2018 r.
Zawody będą odbywały się w kategoriach:
 Pistolet sportowy - 20 strzałów
 Pistolet centralnego zapłonu - 10 strzałów
 Karabin sportowy (bocznego zapłonu) leżąc - 20 strzałów
 Karabin centralnego zapłonu leżąc - 10 strzałów
 Karabin centralnego zapłonu OPEN leżąc - 10 strzałów
 Strzelba dynamiczna - 7 strzałów
Sprawy fnansowe:
• Startowe za każdą konkurencję kulową oraz strzelba dynamiczna – 30 zł (w tej cenie
zawarty jest koszt wypożyczenia broni klubowej i amunicja)
• Karabin centralnego zapłonu OPEN - osoby startujące z własną bronią i amunicją – opłata
startowa wynosi 15 zł za tę konkurencję.
Uczestnictwo:
 Zawodnicy posiadający patent strzelecki i licencję na 2017 rok oraz wszyscy członkowie
LKS „VIS” Lipno.

Klasyfkacja:
 Indywidualna – w każdej konkurencji wg. uzyskanych wyników.
Nagrody:
 Medale za miejsca 1 -3 w każdej konkurencji;
Zgłoszenia:
 W dniu zawodów przed każdą konkurencją (od godz. 09:00 do godz. 13:00).

Różne:
 W konkurencjach Psp i Ksp strzały próbne oddaje się do specjalnie oznakowanej tarczy
próbnej, W konkurencjach Pcz i Kcz wszystkie strzały oddaje się do jednej tarczy a ocenia
się 10 najlepszych;
 W konkurencjach Psp i Pcz dopuszcza się stosowanie wyłącznie otwartych przyrządów
celowniczych;
 W konkurencji Pcz dopuszcza się strzelanie oburącz;
 W konkurencji Ksp dopuszcza się stosowanie wyłącznie otwartych lub przeziernikowych
przyrządów celowniczych;
 W konkurencji Kcz dopuszcza się stosowanie wyłącznie otwartych przyrządów
celowniczych, strzelanie z wykorzystaniem podpórki;
 W konkurencjach Ksp dopuszcza się wyłącznie strzelanie z wolnej ręki. Stosowanie pasa
dozwolone;
 Sędziowie mają prawo startu w zawodach i być klasyfikowani, pod warunkiem, że
startują w konkurencji, dla której nie znaleźli się w komisji sędziowskiej;
 Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie strzelania;
 W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie ISSF i
powyższy regulamin.

