
   
Regulamin Zawodów 

 

„Jesień z 10-ką open Sulmierzyce 2016” 
 

pod Patronatem Gminy Sulmierzyce 
 
 
1. Cel: 
- wyłonienie najlepszych zawodników 
- promowanie strzelectwa sportowego 
 
2. Organizator: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 10-ka 
- Gmina Sulmierzyce  
- SOLPARK Kleszczów  
- Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego 
 
3. Termin i miejsce: 
- 15 października 2016 r. (sobota) – Hala Sportowa Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w 
Sulmierzycach, ul. Szkolna 4 
 
4. Program zawodów: 
  Grupa A – zawodnicy wyczynowi 
- Karabin pneumatyczny 60 strzałów – mężczyźni (seniorzy i juniorzy) 
- Karabin pneumatyczny 40 strzałów – juniorzy młodsi (rocznik: 1999 i 2000) 
- Karabin pneumatyczny 30 strzałów – młodzicy (rocznik: 2001, 2002, 2003) 
- Karabin pneumatyczny 40 strzałów – kobiety (seniorki, juniorki, juniorki młodsze) 
- Karabin pneumatyczny 30 strzałów – młodziczki (rocznik: 2001, 2002, 2003) 
 
- Pistolet pneumatyczny 60 strzałów – mężczyźni (seniorzy i juniorzy) 
- Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – juniorzy młodsi (rocznik: 1999 i 2000) 
- Pistolet pneumatyczny 30 strzałów – młodzicy (rocznik: 2001, 2002, 2003) 
- Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – kobiety (seniorki, juniorki, juniorki młodsze) 
- Pistolet pneumatyczny 30 strzałów – młodziczki (rocznik: 2001, 2002, 2003) 
 
I zmiana  9.30 – 10.30  Kpn / Ppn – 30 strzałów 
                   9.30 – 10.45  Kpn / Ppn – 40 strzałów 
II zmiana           11.00 – 12.15  Kpn / Ppn – 40 strzałów 
            11.00 – 12.45  Kpn / Ppn – 60 strzałów 
   
  Grupa B – zawodnicy niewyczynowi 
- Karabin pneumatyczny 20 strzałów – open 
- Pistolet pneumatyczny 20 strzałów – open 
 
  Grupa C – amatorzy 
- Karabin pneumatyczny 10 strzałów – młodzież (gimnazjum) 
- Karabin pneumatyczny 10 strzałów – kobiety 
- Karabin pneumatyczny 10 strzałów – mężczyźni 
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Konkurencja dodatkowa: Pistolet pneumatyczny dynamiczny – open 
- według odrębnego regulaminu (załącznik nr 1) 
 
5. Uczestnictwo: zawodnicy z licencjami – Grupa A i B, amatorzy Grupa C 
 
 6. Klasyfikacja: indywidualna w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 
 
 7. Nagrody:  
- za miejsca I, II i III w poszczególnych konkurencjach i klasyfikacjach: medale, dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe 
- nagroda rzeczowa dodatkowa za najlepszy uzyskany wynik na zawodach 
- nagroda niespodzianka dla jednego z uczestników zawodów 
 
8. Zgłoszenia: 
- dla Grupy A i B zgłoszenia ilościowe należy przesyłać na adres: klub10ds@poczta.onet.pl lub 
zgłaszać telefonicznie w terminie do 13 października b.r.  –  tel. 604608251 
- zapisy ograniczone są ilością stanowisk 
- dla Grupy C zgłoszenia na adres: klub10ds@poczta.onet.pl lub zgłaszane telefonicznie w 
terminie do 13 października b.r.  –  tel. 604608251 (dopuszcza się zapisy na miejscu podczas 
zawodów wyłącznie w przypadku wolnych miejsc) 
 
9. Koszty uczestnictwa:  
Grupa A i B 
- kobiety i mężczyźni: 25 zł 
- juniorzy młodsi, młodzicy: 15 zł 
Grupa C: 10 zł 
Konkurencja Pistolet pneumatyczny dynamiczny: 10 zł 
 
10. Sprawy różne: 
- ilość strzałów do tarczy: 
Grupa A i B – pistolet: 2 strzały do jednej tarczy, karabin: 1 strzał do tarczy 
Grupa C – karabin: 5 strzałów do tarczy, zastosowana tarcza do konkurencji Ppn 
- w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS 
- nagrody przewidziane dla zwycięzców poszczególnych konkurencji i klasyfikacji nie 
będą wydawane w przypadku nieobecności zawodnika podczas ceremonii dekoracji 
- nagroda niespodzianka wyłącznie dla zawodnika obecnego na ceremonii dekoracji. 
- w Grupie C strzelanie wyłącznie z karabinów organizatora 
- w Grupie C oraz w konkurencji Pistolet pneumatyczny dynamiczny może być start 
wielokrotny o ile pozwolą na to warunki czasowe – do klasyfikacji zalicza się najwyższy wynik 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 
zmian 
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Załącznik nr 1 

 
Regulamin strzelania dynamicznego – zawody: 

„Jesień z 10-ką open Sulmierzyce 2016” 

pod patronatem Gminy Sulmierzyce 
 

1. Opis toru 
1.1.  Maksymalna łączna ilość strzałów na torze wynosi: 16 
1.2.  Maksymalna ilość punktów: 60 
1.3.  Na torze używa się pistoletu lub rewolweru pneumatycznego kalibru 4,5 mm (śrut 

ołowiany lub kulki stalowe BB) z mechanicznymi przyrządami celowniczymi  
1.4.  Do ostrzelania przewidziane są następujące cele 

1.4.1.  Tarcza tekturowa „symbol  IPSC” , pola A, C, D – ilość trafień 2 
1.4.2.  Tarcza biathlon – ilość: 2 zestawy (1 zestaw: koła 5 cm x 5 szt., 2 zestaw: koła 3 cm 

x 5 szt.) – łączna ilość trafień: 10 
1.4.3.  Wahadło – ilość: 2 zestawy (każdy zestaw: jedno koło 3,5 cm oraz jedno koło 2,5 

cm) – łączna ilość trafień: 4 
1.5.  Procedura startowa i położenie pistoletu 

1.5.1.  Pozycja startowa znajduje się przed stanowiskiem nr 1 
1.5.2.  Pistolet oraz naładowany magazynek znajduje się na stoliku 

1.6.  Procedura strzelania 
1.7.  Po komendzie START wydanej przez sędziego należy załadować magazynek do pistoletu 

oraz ostrzelać poszczególne cele w następującym porządku: 
1.7.1.  Stanowisko nr 1. 

- tarcza tekturowa „symbol IPSC” – 2 razy (dublet), odległość około 2,0 – 3,0 m 
- tarcza biatlonowa nr 1, odległość ok 2,0 – 3,0 m, każdy cel 1 raz 
- następnie przemieścić się do stanowiska nr 2 

1.7.2.  Stanowisko nr 2. 
- tarcza biathlonowa nr 2, odległość ok 2,0 – 3,0 m, każdy cel 1 raz 
- cztery wahadła, kolejność ostrzelania dowolna 

1.7.3.  W przypadku braku śrutu należy zmienić / doładować magazynek. Kolejność 
zmiany / doładowania dowolna. 

1.8.  Przemieszczanie wyłącznie w wyznaczonej strefie. 
1.9. Punktacja: 

 – tarcza „symbol IPSC”: pola punktowe A-5 pkt., C-3 pkt., D-1 pkt. 
 – tarcza biatlonowa 1: każdy cel 3 pkt. 
 – tarcza biatlonowa 2: każdy cel 5 pkt. 
– wahadło, koło duże: 2 pkt. 
 – wahadło, koło małe: 3 pkt. 

1.9.1.  Wynikiem ostatecznym jest suma uzyskanych punktów podzielona przez czas 
strzelania liczonego stoperem od komendy START wydanej przez sędziego (faktor) 

1.9.2.  UWAGA: wyłączenie stopera – zatrzymanie czasu nastąpi po wyraźnym 
podniesieniu wolnej ręki do góry przez zawodnika (zgłoszenie zakończenia 
strzelania) 

1.10.  Po zakończeniu strzelania należy odłączyć i odłożyć magazynek oraz pistolet na stół 
1.11.  Organizator zastrzega możliwość zmiany konfiguracji układu toru oraz jego przebiegu. 
 Jeżeli w trakcie zawodów powstanie jakakolwiek wątpliwość lub sytuacja nie opisana w 
regulaminie, głos rozstrzygający i ostateczny należy do sędziego prowadzącego konkurencję. 


