ŚLĄSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO w KATOWICACH

TOWARZYSTWO SPORTOWE „TEMIDA” ZABRZE
* Rok założenia 1993 * KRS 0000001872 * Regon:276461260 * NIP 648-23-08-649 *
41-800 Zabrze ul. Matejki 6 tel. kom 502-324-200*
Konto: Nr:60 1020 2401 0000 0702 0040 3725
e-mail:ts-temida@wp.pl * http://tstemida-zabrze.pl/

Zawody Klubowe
Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze

"Trigun Light: Reaktywacja"
Organizator:
Termin i miejsce:
Warunki uczestnictwa:

Konkurencja:

Klasyfikacja:
Inne:

Informacje dodatkowe:

TS „TEMIDA” Zabrze
23.11.2019r. godz.10.00 strzelnica TEMIDA ENERGIA, Zabrze ul. Jodłowa
W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze, inne osoby
zaproszone, posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS oraz osoby posiadające
pozwolenie na broń.
-1. Pistolet kal. 5,6mm, 5 strzałów do tarczy nr 1.
-2. Karabin automat kal. 5,6mm, 5 strzałów do tarczy nr 2.
-3. Strzelba kal. 12, jeden strzał do tarczy nr 3 (tylko breneka dozwolona, inne typy
dyskwalifikują zawodnika).
Konkurencja bez strzałów próbnych. Wzór tarcz poniżej (papierowe A0)
Odległość 15m.
Punktacja:
Trafienie z pistoletu w tarczę nr 1 – 1 pkt.
Wszystkie 5 strzałów z pistoletu w tarczę nr 1 – 2
dodatkowe pkt.
Trafienie z karabinu w tarczę nr 2 – 1 pkt.
Wszystkie 5 strzałów karabinowych w tarczy nr 2 – 2
dodatkowe pkt.
Trafienie ze strzelby w tarczę nr 3 – 3 pkt.
Trafienie wszystkich strzałów (pistolet, karabin, strzelba) w odpowiednie
tarcze – 2 dodatkowe pkt.
Pistolet klubowy - CZ 75B Kadet lub własny.
Karabin klubowy - RUGER automat lub własny (automat lub repetier, optyka i
elektronika dozwolona).
Strzelba klubowa - UZKON lub własna.
Amunicja własna lub klubowa – do wyboru.
Broń rozładowana na stanowiskach, magazynki mogą być załadowane.
Czas mierzony timerem od pierwszego do ostatniego, strzału
Kolejność strzelania: pistolet-karabin-strzelba.
Klasyfikacja indywidualna, wynikiem końcowym jest faktor (liczba punktów
podzielona przez czas).
Obowiązują zasady bezpieczeństwa strzelań IPSC, zacięcia i niewypały we własnym
zakresie.
Klubowicze opłata startowa 10 zł, goście 30 zł.
Mateusz Sojka 504 449 649
Rejestracja SMS na powyższy numer do 21.11.2019r.
W treści imię, nazwisko, klub.
Strzelanie wg kolejności rejestracji.
Maksymalnie 40 zawodników.
Zawody nie są liczone do rankingu klubowego 2019r.

Po zawodach grill klubowy i podsumowanie sezonu i Klubowego Grand Prix za
2019r., dyskusja.
Nagrody:
Medale za miejsca I-III, dyplomy za miejsca I – VI.
Jedna nagroda zostanie wylosowana wśród obecnych na zakończeniu zawodów
członków klubu z wyłączeniem zdobywców miejsc 1-6 GP za bieżący rok.
Opracował:

Mateusz Sojka

Wzór tarczy

