STRZELECTWO
CEL: Wyłonienie najlepszych zawodników XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych oraz
popularyzacja strzelectwa wśród środowisk polonijnych.
MIEJSCE: Hala lekkoatletyczna Gdyńskiego Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9 Gdynia
TERMIN: 29 – 30 lipca 2019 r.
KATEGORIE WIEKOWE:






grupa I K do 20 lat
grupa II K od 21 do 30 lat
grupa III K od 31 do 40 lat
grupa IV K od 41 do 50 lat
grupa V K od 51 lat i powyżej









grupa I M do 20 lat
grupa II M od 21 do 30 lat
grupa III M od 31 do 40 lat
grupa IV M od 41 do 50 lat
grupa V M od 51 do 60 lat
grupa VI M od 61 lat i powyżej

SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Zawody są dyscypliną indywidualną w konkurencjach (osobno kobiety i mężczyźni):
a. Karabin pneumatyczny, kal. 4,5mm, 5 minut na strzały próbne (nieograniczona
ilość)
i 10 minut na strzały oceniane (10 strzałów), strzelanie na dystansie 10m, karabin
podtrzymywany bez podpórek.
b. Pistolet pneumatyczny, kal. 4,5mm, 5 minut na strzały próbne (nieograniczona
ilość) i 10 minut na strzały oceniane (10 strzałów), strzelanie na dystansie 10m,
strzelanie oburącz lub z jednej ręki.
2. Drużynowo zespoły będą klasyfikowane OPEN w obu dyscyplinach, do wyniku
drużyny zaliczać się będzie suma wyników 3 najlepszych zawodników z danego kraju
ze strzelania indywidualnego.
REGULAMIN STRZELANIA:
1. Niestosowanie się do ww. zapisów i poleceń sędziów powoduje dyskwalifikację oraz
usunięcie ze strzelnicy.
2. Podczas strzelania na stanowiskach strzeleckich mogą znajdować się tylko zawodnicy
oraz sędziowie obsługi.
3. Uczestnik każdorazowo po wzięciu do ręki broni zobowiązany jest do sprawdzenia
czy jest ona rozładowana. Po zakończonym strzelaniu zawodnik obowiązkowo
wprowadza do lufy wskaźnik bezpieczeństwa, który znajdować się będzie na
wyposażeniu stanowiska strzeleckiego.
4. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w
kulochwyt, prostopadle do linii tarcz i tylko po komendzie START!
5. Przy ładowaniu broni można korzystać z pomocy sędziego.
6. Podczas strzelania, pod karą dyskwalifikacji, NIE WOLNO:
a. kierować wylotu lufy broni w kierunku ludzi

b. dotykać broni po komendzie STOP!
c. Odkładać broni załadowanej
d. Wychodzić poza obręb stanowiska
7. Przebieg strzelania:
a. CZAS PRZYGOTOWAWCZY I STRZAŁY PRÓBNE 5 MINUT START! – po tej
komendzie zawodnicy mogą wykonywać złożenia z bronią do tarczy oraz
oddać nielimitowaną ilość strzałów próbnych (które nie podlegają ocenie)
b. 30 SEKUND – informacja o upływającym czasie przygotowawczym
c. STOP! - po tej komendzie następuje zmiana tarcz na tarcze oceniane
d. STRZAŁY OCENIANE 10 MINUT START! – po tej komendzie zawodnicy
oddają 10 strzałów do swojej tarczy, które będą podlegały ocenie.
Jakiekolwiek wyzwolenie środka miotającego (strzał z powietrza) lub oddanie
strzału bez pozostawienia śladu w tarczy jest liczone jako chybione (zero)
e. 5 MINUT!... 30 SEKUND!– informacja o upływającym czasie na strzały
oceniane
f. STOP! ROZŁADUJ! – po tej komendzie zawodnicy muszą upewnić się, że broń
z której korzystali jest rozładowana i umieścić w lufie wskaźnik bezpieczeństwa
(przeciągnąć wskaźnik przez cały przewód lufy)
g. W wyjątkowych sytuacjach, gdy w trakcie strzelania padnie komenda STOP!
Wszyscy zawodnicy muszą rozładować i odłożyć broń (samodzielnie lub przy
pomocy sędziego), czas zostaje zatrzymany i będzie wznowiony po
wybrzmieniu komendy START!
WAŻNE INFORMACJE:
1. Każdy zawodnik może startować z karabinu oraz z pistoletu.
2. Na podstawie uzyskanych rezultatów zostanie sporządzona klasyfikacja w każdej z
kategorii w każdej z konkurencji, z uwzględnieniem regulaminów PZSS, a w przypadku
równych rezultatów, zgodnie z przepisami PZSS o kolejności decyduje ilość dziesiątek
wewnętrznych, następnie ilość strzałów o poszczególnej wartości (ile dziesiątek, ile
dziewiątek itd.) W przypadku dalszego braku możliwości rozstrzygnięcia decyduje
obliczony wynik w wartościach dziesiętnych, a gdy to również nie przyniesie
rozstrzygnięcia zawodnicy zajmują określone miejsca ex-aequo.
3. Broń i amunicję zabezpiecza organizator.
4. Wszyscy uczestnicy strzelań zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów
niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz poleceń osób prowadzących
strzelanie.
5. Strzelanie odbywać się będzie na tarczach elektronicznych SIUS, efekt każdego
strzału będzie widoczny na monitorze każdego z zawodników, a wydruk z wynikiem
po podpisaniu przez zawodnika będzie stanowił podstawę do stworzenia klasyfikacji.
SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne oraz skład
sędziowski.
2. Turniej rozegrany zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku
Strzelectwa
Sportowego.
3. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi
Zawodów /
Sędziemu Głównemu.
4. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju.

5. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.
6. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów
medialnych przez Organizatora.
8. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego kontaktu
jest koordynator strzelectwa – p. Adam Dobosz, e-mail: adamdobosz94@gmail.com
9. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad
określonych przez Organizatora.
/-/ ORGANIZATOR

