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Zawody Klubowe
Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze
/zawody bez udziału obserwatora ŚZSS/
Organizator:

TS „TEMIDA” Zabrze,

Termin i miejsce:

11.03.2018 r. godz.10.00 strzelnica MOSiR Zabrze ul Matejki 6,

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze, inne osoby zaproszone,
posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS oraz osoby posiadające pozwolenie na
broń,

Konkurencja:

Pistolet kal 5,6mm, odległość 15 do 20m, bez strzałów próbnych, maksymalnie 14 strzałów
do celów opadających typu biathlon z obowiązkową wymianą magazynka (2x7). Na
stanowisku startowym (stole) znajduje się rozładowana broń i dwa naładowane magazynki
po 7 sztuk amunicji w każdym. Zawodnik po sygnale startowym ma za zadanie podpiąć
pierwszy magazynek do broni i zestrzelić 5 opadających celów znajdujących się za
przysłoną następnie powinien zestrzelić kolejnych 5 opadających celów znajdujących się
za przysłoną po drugiej stronie stanowiska startowego. Kolejność dowolna W trakcie
trwania konkurencji obowiązkowo zawodnik wymienia magazynek. Zawodnikowi nie
wolno przekroczyć linii wyznaczonej przed stanowiskiem startowym. Za każdy strącony cel
+10 punktów, za każdy oddany (niewykorzystany) nabój +10 punktów, za każdy nie
strącony cel -5 punktów. Po przekroczeniu linii poziomych (taśmy) zawodnikowi odejmuje
się 20 punktów po jednej ze stron (można utracić w sumie 40 punktów).
Czas mierzony jest do momentu gdy zawodnik strąci wszystkie cele lub gdy zabraknie mu
amunicji. Wynikiem końcowym zawodnika jest faktor - iloraz punktów i uzyskanego czasu.
Trzymanie palca na spuście podczas wymiany magazynka albo zmiany strony ostrzeliwania
grozi dyskwalifikacją.

Klasyfikacja:

Klasyfikacja indywidualna, wynikiem końcowym jest faktor - iloraz punktów i uzyskanego
czasu,

Inne:

Obowiązują zasady bezpieczeństwa strzelań kulowych PZSS, zacięcia i niewypały we
własnym zakresie, broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” klubowa, goście broń i
amunicja własne lub klubu „TEMIDA” za odpłatnością 20zł.Goście z własną bronią i
amunicją opłata startowa 10zł.
Robert Wojtasik tel. 503 023 007
Strzelanie wg kolejności wydanych metryczek.
Zawody liczone do rankingu klubowego 2017r.
Nagrody: Puchary za miejsca I-III,medale za miejsca I-VI,dyplomy za miejsca I-VI

Informacje dodatkowe:

Opracował:
Robert Wojtasik

