Regulamin Podlaskich Zawodów Strzeleckich
5.10.2019

1. Cel zawodów
○ Część trzecia składa się z dwóch pięciostrzałowych serii, z ograniczeniem czasu trwania
Celem cyklu Podlaskich Zawodów Strzeleckich jest wyłonienie najlepszych strzelców spośród
każdej z nich do 10 sekund (+ 0.2 sek.,– 0.0 sek.).
biorących udział w zawodach oraz najlepszych strzelców KS LOK GROT w Białymstoku,
○ podczas rozgrywania konkurencji Pst30d na stanowiskach strzeleckich nie będą
doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, upowszechnianie i
rozgrywane inne konkurencje; wyjątkowo, za zgodą Organizatora, do strzelania innych
popularyzacja strzelectwa, sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego, integracja członków
konkurencji podczas przeprowadzania Pst30d mogą być dopuszczeni zawodnicy z obsługi
KS LOK GROT w Białymstoku i całego środowiska strzeleckiego, upamiętnianie rocznic ważnych
zawodów (sędziowie, asystenci)
dla regionu lub kraju, upowszechnianie strzelectwa sportowego wśród mieszkańców
UWAGA: Ze względów technicznych strzelanie konkurencji Pst30 rozpocznie się nie
Białegostoku.
wcześniej niż o godzinie 12.00
2. Organizator zawodów
5. Karabin sportowy 10 strzałów pozycja stojąca - Ksp10 s
Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK 15-124 Białystok, ul. W. Lewandowskiego 5;
○ odległość 50 m, kal. .22 LR, tarcza zgodna z przepisami ISSF, postawa: stojąc,
Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju GROT Białystok.
○ 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, czas łączny 12min.,
3. Termin i miejsce zawodów.
6. Karabin długodystansowy - Kd10
Zawody odbędą się 5.10.2019r, na strzelnicy Hubertus w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej 113.
○ konkurencja na symulatorze SCATT, pomiar elektroniczny, bez użycia amunicji
4. Program zawodów
○ odległość symulowana 300m, postawa siedząc
Planowane rozpoczęcie o godz. 9.00, zapisy do godziny 12.30. Planowane zakończenie godz.
○ 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych, czas łączny 10min
15.30. W przypadku niskiej frekwencji, zawody mogą ulec skróceniu.
7. Strzelba 5 strzałów - S5
Rozegrane zostaną konkurencje:
○ odległość 25 m, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula, max 28g, tarcza TS-2
1. Pistolet sportowy 10 strzałów część dokładna - Psp10d
○ 7 strzałów, ocenianych jest 5 najlepszych przestrzelin - czas 3min
○ odległość 25 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF
8. Strzelba expert 5 strzałów - S5x
○ 5 strzałów próbnych, czas 3 min.,10 strzałów ocenianych w jednej serii, czas jednej serii 7
○ odległość 25 m, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula, max 28g, tarcza dedykowana
min.
○ 2 strzały próbne, 5 strzałów ocenianych, każdy strzał do oddzielnej tarczy - czas 3min
2. Pistolet sportowy 30 strzałów część dokładna - Psp30d
5. Uczestnictwo
○ odległość 25 m,kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,
W konkurencjach mogą brać udział osoby:
○ 5 strzałów próbnych - czas 3 min.,30 strzałów ocenianych, w seriach pięciostrzałowych,
5.1. posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół strzeleckich,
łączny czas 20 min.;
5.2. posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, funkcjonariusze służb
3. Pistolet centralnego zapłonu część dokładna - Pcz10d
mundurowych,
○ odległość 25 m, kaliber 7,62 - 9,65 mm - pistolety i rewolwery centralnego zapłonu
5.3. wiek uczestników powyżej 18 lat, wg przepisów PZSS: seniorzy
○ 5 strzałów próbnych - czas 3 min., 10 strzałów ocenianych - czas 7 min.,
5.4. za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a
○ tarcza zgodna z przepisami ISSF, dopuszcza się strzelanie z jednej ręki jak i oburącz.
które wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy,
4. Pistolet standard 3 x 10 strzałów - Pst30d
5.5. zawodnicy, którzy nie posiadają licencji PZSS w danej dyscyplinie biorą udział w zawodach
○ odległość 25 m,kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza zgodna z przepisami ISSF,
jako w oficjalnym treningu w formie zawodów.
○ 5 strzałów próbnych - czas 150 s.,30 strzałów ocenianych, w trzech częściach po 10 6. Punktacja
strzałów. Każda część składa się z 2 serii po 5 strzałów;
Prowadzona jest odrębna punktacja w poszczególnych konkurencjach strzeleckich. Punktacja dla
○ Część pierwsza składa się z dwóch pięciostrzałowych serii, z ograniczeniem czasu trwania
konkurencji jest prowadzona w przypadku wystartowania min. 5 zawodników. Wygrywa
każdej z nich do 150 sekund (+ 0.2 sek.,– 0.0 sek.),
zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Zawodnicy, którzy nie posiadają licencji
○ Część druga składa się z dwóch pięciostrzałowych serii, z ograniczeniem czasu trwania
PZSS w danej dyscyplinie biorą udział w zawodach jako w oficjalnym treningu w formie
każdej z nich do 20 sekund (+ 0.2 sek.,– 0.0 sek.),

zawodów. Zawody rozgrywane są w ramach Podlaskich Zawodów Strzeleckich i wyniki są brane
do klasyfikacji PZS zgodnie regulaminem PZS z dn. 01.01.2019 pkt. 6
7. Nagrody
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych konkurencjach Organizator przewiduje
okolicznościowe medale oraz dyplomy.
8. Zgłoszenia
8.1.
obywatele polscy:
8.1.1. w dniu zawodów od godziny 9.00 do godziny 12.30
8.1.2. przed zawodami, od momentu ogłoszenia zawodów, za pomocą elektronicznego
systemu zgłoszeń, którego adres dostępny jest na stronie internetowej klubu.
8.2.
obywatele innych krajów: zgłoszenia są przyjmowane na min. 14 dni przed zawodami u
Prezesa Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju GROT Białystok. (Dz. U. Nr 38 poz. 195
art. 42 ust. 2b)
9. Koszty uczestnictwa
Psp10d: 25 zł; Psp30d: 35zł; Ksp10s: 25zł; Kd10: 10zł; Pcz10d: 35zł; Pst30d: 35zł; S5: 35zł; S5x: 35zł
dla członków KS LOK GROT Białystok, PSKS Szwadron, Legion Wschodni oraz K-15 Halickie:
Psp10d: 20 zł; Psp30d: 30zł; Ksp10s: 20zł; Kd10: 10zł; Pcz10d: 30zł; Pst30d: 30zł; S5: 30zł; S5x: 30zł
Organizator zapewnia broń i amunicję na stanowisku w ramach startowego.
10. Sprawy różne
10.1. Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz
znane są mu przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy i w strzelectwie
sportowym, że stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach.
10.2. Zawody odbywają się zgodnie niniejszym regulaminem, regulaminem Podlaskich Zawodów
Strzeleckich, przepisami PZSS i ISSF. Zawody rozgrywane w ramach Podlaskich Zawodów
Strzeleckich są wpisane do kalendarza Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego i
obecny będzie obserwator Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
10.3. Opiekun zawodników odpowiada za znajomość przez członków zespołu następujących
zagadnień: regulaminu i programu zawodów, zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie
zawodów (każdy zawodnik musi być przeszkolony w posługiwaniu się bronią sportową).
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i
szkód w mieniu powstałych podczas imprezy. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody
wyrządzone przez członka zespołu odpowiada jego opiekun. Uczestników i opiekunów
obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także
sędziów.
10.4. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać w
formie pisemnej do biura organizatorów zawodów do 30min. od zakończenia konkurencji lub
zaistnienia problemu.
10.5. Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy zawodów będący członkami KS LOK GROT w
Białymstoku lub Ligi Obrony Kraju są objęci ubezpieczeniem zbiorowym Ligi Obrony Kraju
od NNW.

10.6. Organizator nie zapewnia noclegu, nie zwraca kosztów przejazdu oraz innych kosztów
związanych z uczestnictwem w zawodach. Organizator dopuszcza do startu zawodników w
strojach innych niż zalecanych przez PZSS.
10.7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i
harmonogramie zawodów, w rodzajach i sposobie rozgrywania konkurencji oraz
prowadzonych punktacjach i rodzajach nagród.
10.8. Istnieje możliwość, po wniesieniu dodatkowej opłaty startowej, ponownego jednego
dodatkowego startu w każdej z konkurencji z zastrzeżeniem p.5.4, ale do klasyfikacji liczony
jest ostatni, dodatkowy start zawodnika w powtarzanej konkurencji. Dopuszcza się używanie
własnej broni i amunicji, ale nie zmienia to opłat startowych. W przypadku wyczerpania się
miejsc startowych rejestracja zawodników może zostać zakończona wcześniej niż podano w
p.8.
10.9. Organizatorzy zapewniają broń i amunicję na stanowisku. Dopuszcza się używanie własnej
broni i amunicji, ale nie zmienia to stawek startowych.
10.10. Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim lub w
miejscach do tego przeznaczonych, w innym przypadku broń nosi się rozładowaną w
futerałach, pokrowcach itp. Dopuszcza się noszenie broni załadowanej przez obsługę
zawodów i strzelnicy w sposób odpowiedni do wykonywanych obowiązków.
10.11. Sędziowie sędziujący na zawodach za zgodą Sędziego Głównego zawodów mogą brać
udział w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji o ile posiadają licencję
zawodniczą PZSS.
10.12. Startujący i obsługa zawodów biorąc udział w zawodach oświadcza, że wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora
zawodów, sponsorów i partnerów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn.
zmianami. Podczas zawodów mogą być wykonywane zdjęcia i filmy, które będą później
udostępniane publicznie, będzie prowadzona rejestracja zawodników, zostanie sporządzony
i opublikowany
komunikat
rezultatów
oraz
zostanie podana do publicznej
wiadomości informacja o zdobywcach nagród w zawodach - obsługa zawodów i zawodnik
decydując się na udział w zawodach wyraża na to zgodę.
10.13. Punktacja będzie zaliczana do odznak strzeleckich. Sprawdzian strzelecki umożliwia
zdobycie Odznaki Strzeleckiej PZSS. Wnioskowanie o nadanie na zawodach wszystkich
rodzajów Odznak Strzeleckich odbywa się z inicjatywy zainteresowanych. Koszty uzyskania
Odznaki Strzeleckiej pokrywa wnioskujący.
10.14. Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS
lub zasad określonych w niniejszym regulaminie spowoduje jego dyskwalifikację i
usunięcie ze strzelnicy. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu
Zawodów.
10.15. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora
zawodów.

