Regulamin zawodów strzeleckich Lipnowskiego Klubu Strzeleckiego VIS Lipno na 2021r.
Zawody Klubowe (open).

Cel zawodów:
- popularyzacja sportu strzeleckiego;
- zdobywanie norm na odznaki strzeleckie;
- wyłonienie najlepszych zawodników.
Organizator zawodów:
Organizatorem zawodów jest Lipnowski Klub Strzelecki Vis 87-600 Lipno ul. Kilińskiego 14.
Termin i miejsce zawodów:
Wszystkie zawody odbędą się na strzelnicy LKS VIS Lipno w Złotopolu.
Start zawodów godz.10.00. Zapisy i wydawanie metryczek od godz. 10.00 do 13.00.
Terminy zawodów:
1. 21 marca 2021 Zawody o Puchar Wiosny;
2. 25 kwietnia 2021 Zawody o Puchar Prezesa Klubu VIS Lipno;
3. 16 maja 2021 Zawodu z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
4. 20 czerwca 2021 Zawody o Puchar Lata;
5. 22 sierpnia 2021 Zawody wakacyjne;
6. 19 września 2021 Zawodu z okazji 5. Rocznicy powstania Klubu VIS Lipno;
7. 17 października 2021 Zawody o Puchar Jesieni;
8. 14 listopada2021 Zawody z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
9. 05 grudnia 2021 Zawody Mikołajkowe.

Zawody odbędą się w następujących konkurencjach:
Pistolet sportowy 20 – Psp20:
Pistolet centralnego zapłonu 10 – Pcz10:
Pistolet centralnego zapłonu bojowy 10 – Pb10:
Pistolet 9x18 – P9x18;
Karabin sportowy 20 –Ksp20:
Karabin centralnego zapłonu 10 – Kcz10;
Karabin centralnego zapłonu bojowy – Kb5;
Karabin centralnego zapłonu open – Kcz open-10:
Strzelba dynamiczna 7 – Sd 7;
Strzelba statyczna 5 – Sst5.

Opis konkurencji.

Pistolet sportowy 20 – Psp20:
Pistolet lub rewolwer kalibru .22lr. Tarcza pistoletowa na 25m. Ilość strzałów 5 próbnych+20
ocenianych. Czas 5minut+ 20minut. Postawa stojąc z wolnej ręki. Przyrządy celownicze otwarte.
Strzały próbne oddawane są do tarczy próbnej, strzały oceniane do tarczy ocenianej. Tarcze do
strzelań próbnych mogą być zaklejane i wykorzystywane w kolejnych zmianach strzelających.
Kalibrowanie przestrzelin do kalibru .22
Pistolet centralnego zapłonu 10 – Pcz 10:
Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu w kalibrze od .30 do .45 (do 12mm). Tarcza pistoletowa
na 25m. Odległość 25m. Ilość strzałów 13. Czas 13 minut. Postawa stojąca z wolnej ręki. Strzelanie
tylko z jednej ręki. Przyrządy celownicze otwarte. Wszystkie strzały oddawane są do jednej tarczy .
Oceniane jest 10 najlepszych strzałów. Kalibrowanie przestrzelin do kalibru 9mm.
Pistolet bojowy centralnego zapłonu – Pb 10:
Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu w kalibrze od .30 do .45 (do 12mm). Tarcza popiersie 23p.
Odległość 25m. Ilość strzałów 10. Czas 10 min. Postawa stojąc z wolnej ręki. Dopuszcza się strzelanie
oburącz. Wszystkie strzały oddawane są do jednej tarczy. Amunicja tylko z pociskami pełno
płaszczowymi (FMJ). Przyrządy celownicze otwarte. Kalibrowanie przestrzelin do kalibru 9mm. W
przypadku równej ilości punktów zwycięża zawodnik, który uzyskał większe skupienie przestrzelin.

Pistolet 9x18 P-9x18:
Dowolny pistolet na nabój 9x18 Makarow. (Bez pistoletów maszynowych). Tarcza do strzelań
pistoletowych 25m. Odległość 25m. Ilość strzałów 10. Czas 10 minut. Postawa stojąca. Dopuszcza się
strzelanie oburącz. Przyrządy celownicze otwarte. Wszystkie strzały oddaje się do jednej tarczy.
Karabin sportowy 20 – Ksp 20:
Karabin sportowy w kalibrze .22lr. Tarcza do strzelań karabinowych 50m. Odległość 50m. Ilość
strzałów 5 próbnych + 20 ocenianych. Czas na całą konkurencję 25 min. Postawa leżąc bez podpórki.
Stosowanie pasa dozwolone. Przyrządy celownicze mechaniczne (otwarte lub przeziernikowe).
Strzały próbne oddaje się do osobnej tarczy. Strzały oceniane oddaje się do dwóch tarcz ocenianych
po 10 strzałów do każdej z nich. Kalibrowanie przestrzelin do kalibru .22
Karabin centralnego zapłonu 10 – Kcz 10:
Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 5,45mm do .45 (12mm). Tarcza do strzelań pistoletowych
25m. Odległość 50m. Ilość strzałów 13. Czas 13 min. Postawa leżąc bez podpórki. Stosowanie pasa
dozwolone. Przyrządy celownicze otwarte. Wszystkie strzały oddaje się do jednej tarczy, ocenia się
tylko 10 najlepszych przestrzelin. Kalibrowanie przestrzelin do kalibru 7,62mm.
Karabin centralnego zapłonu bojowy – Kb5:
Karabin w kalibrze 7,62x39. Tarcza 23p/2. Odległość 50m. Ilość strzałów 5. Czas 5 minut. Postawa
leżąc z podpórką. Przyrządy celownicze otwarte. Wszystkie strzały oddaje się do jednej tarczy.
Kalibrowanie przestrzelin do kalibru 7,62mm.
Karabin centralnego zapłonu open 10 – Kcz open:
Karabin centralnego zapłonu w kalibrze od 5,45mm do .45 (12mm). Tarcza do strzelań karabinowych
50m. Odległość 50m. Ilość strzałów 3 próbne + 10 ocenianych. Czas 13 min. Postawa leżąc bez
podpórki. Stosowanie pasa dozwolone. Przyrządy celownicze dowolne, z optycznymi włącznie. Strzały
próbne oddaje się do osobnej tarczy. Strzały oceniane oddaje się do dwóch tarcz ocenianych, po 5
strzałów do każdej z nich. Kalibrowanie przestrzelin do kalibru 7,62mm.
Strzelba dynamiczna 7 – Sd7:
Strzelba gładko lufowa manual lub standard. 7 strzałów do celów statycznych i ruchomych na
różnych odległościach wg. aktualnie ustawionego toru. Zawodnikom strzelających ze strzelby
samopowtarzalnej, dolicza się 0,3 sekundy do każdego strzału.
Strzelba statyczna 5 – Sst5:
Strzelba gładko lufowa. Tarcza do strzelań pistoletowych 25m. Odległość 30m. Postawa stojąc z
wolnej ręki. Strzelba bez pasa. Czas 5 minut. Strzelba bez przyrządów celowniczych. Dopuszczalna
tylko muszka słupkowa. W przypadku uzyskania równej ilości punktów zwycięża zawodnik, który
uzyskał większe skupienie przestrzelin. Kalibrowanie przestrzelin do kalibru 12.

Uczestnictwo:
Wszyscy chętni posiadający aktualną licencję PZSS lub patent strzelecki oraz członkowie LKS VIS
Lipno, którzy nie posiadają licencji i patentu strzeleckiego.

Klasyfikacja:
Indywidualna w każdej konkurencji wg. uzyskanych wyników.
Nagrody:
Medale za miejsca 1-3 w każdej konkurencji.
Zgłoszenia:
W dniu zawodów, przed każdą konkurencją (od 10.00 do 13.00).
Sprawy finansowe:
Startowe za konkurencję 30zł. W tej kwocie nie uwzględniona jest cena amunicji. Dla strzelców
bez własnej amunicji doliczamy koszt amunicji jak za trening strzelecki dla członków Klubu tj.:
Kaliber .22lr - 0,50 zł/szt;
Kaliber 9x18 – 1,50 zł/szt;
Kaliber 9x19 – 1,50 zł/szt;
Kaliber 223Rem – 2,30 zł/szt;
Kaliber 7,62x39 – 1,80 zł/szt;
Kaliber 12 (śrut) – 1,50 zł/szt;
Kaliber 12 (breneka) – 3,00 zł/szt
Opłatę należy wnieść przed konkurencją przy zgłoszeniu startu w zwodach.
Sprawy różne:
Sędziowie mają prawo startu w zawodach i być klasyfikowani, lecz tylko w konkurencjach, w
których nie znaleźli się w komisji sędziowskiej. Dopuszcza się start w konkurencji sędziowanej lecz
wynik nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji (PK).
Zakończenie zawodów i podanie wyników nastąpi 30 minut po zakończeniu strzelania ostatniej
zmiany strzelających.
W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy ISSF i powyższy regulamin.

