
Regulamin XXII Otwartych Zawodów Klubu Strzeleckiego TIG w IŁAWIE 

1. Cel zawodów:  
- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych   
- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy i okolic  
 
2. Organizator:  
Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie 

3. Termin i miejsce:  
09 grudnia 2018 r. o godz. 10:00, na strzelnicy leśnej LOK w Iławie 

4. Zasady uczestnictwa:  
W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach sportowych, a także wszyscy inni sympatycy strzelectwa. 
Warunkiem uczestnictwa jest: 
- wniesienie opłaty startowej podstawowej, w wysokości 20 zł. Z opłaty tej zwolnieni są członkowie klubu TIG.  
- wniesienie opłaty 20 zł za każdą konkurencję, w której organizator zapewnia broń i amunicję.  
  (nie wyklucza to korzystania z własnej broni i amunicji)  
W ramach startowego każdy ma zapewniony ciepły poczęstunek i napoje oraz ognisko. 

5. Zasady punktacji, klasyfikacja:  
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna.  
W przypadku jednakowej ilości trafień i czasu, ostatecznie decyduje dogrywka dla miejsc 1-3. 
 
6. Konkurencje:  
 
I. Strzelba gładkolufowa 
- załadowanie strzelby gładkolufowej trzema nabojami, oddanie trzech strzałów do celów metalowych,  
  rozładowanie i bezpieczne odłożenie broni  
- odległość  5 – 10  metrów, 
- zwycięża najlepszy czas, za każde „pudło” dolicza się 5s karnych 
II. Karabin sportowy z otwartymi przyrządami celowniczymi 
- podejście do stanowiska, załadowanie karabinka kbks z otwartym przyrządami celowniczymi trzema nabojami,  
  oddanie trzech strzałów do celów metalowych lub rzutek, rozładowanie i bezpieczne odłożenie broni  
- odległość  25  metrów, 
- zwycięża najlepszy czas, za każde „pudło” dolicza się 5s karnych 
III. Pistolet centralnego zapłonu Pcz-3 
- załadowanie pistoletu centralnego zapłonu magazynkiem 3-nabojowym, oddanie trzech strzałów do celu metalowego lub 
  rzutek,  rozładowanie i bezpieczne odłożenie broni 
 - odległość  5 – 10  metrów, 
- zwycięża najlepszy czas, za każde „pudło” dolicza się 5s karnych 

IV.  Kombi-3 S (statycznie) - Konkurencja łączona z konkurencji I – III (łączny wynik) 

V. Pistolet centralnego zapłonu - Pcz-10 
-10 strzałów z Pcz-10 ocenianych w czasie 30 sekund 
-celem jest pistoletowa tarcza ( TS-2) 
-odległość do celu 25 m; 
-postawa – stojąca z wolnej ręku lub oburącz: 
-broń w kaburze lub leżąca a stole 
VI. Pistolet sportowy – Psp-10 
-zasady jak wyżej 

VII. Pcz10+Psp-10 – Konkurencja łączona z konkurencji II i III (łączny wynik) 

UWAGA !  
Organizatora zapewnia broń i amunicję, za wyjątkiem amunicji 9mm  
 
7. Sprawy finansowe:  
- koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach oraz startowego pokrywają zainteresowani  
  uczestnictwem zawodnicy,  
- pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.  
 
8. Nagrody:  
- za miejsca I – III zawodnicy otrzymają dyplomy,  
 
9. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do godz. 11:00 na strzelnicy 

10. Postanowienia końcowe:  
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma 
prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być 
dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi 

          Kierownik Zawodów 
          Michał Jóźwiak 

Iława, 10.11.2018r


