
Regulamin  XXVIII Otwarte  Zawody Wlentynkowe Klubu Strzeleckiego TIG w IŁAWIE 

 

1. Cel zawodów:  

- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych   

- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Susza i okolic  

 

2. Organizator:  

Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie 

 

3. Termin i miejsce:  

16 Lutego 2020r. o godz. 10:00 na Strzelnicy  Sokółka  w Suszu 

 

4. Zasady uczestnictwa:  

W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach sportowych, a także wszyscy inni sympatycy 

strzelectwa. Warunkiem uczestnictwa jest: 

- wniesienie opłaty startowej podstawowej, w wysokości 10 zł. Z opłaty tej zwolnieni są członkowie klubu TIG.  

- wniesienie opłaty za każdą konkurencję (opłata jest identyczna w przypadku korzystania z broni i amunicji 

organizatora bądź własnej) 

W ramach startowego każdy ma zapewniony ciepły poczęstunek i napoje oraz ognisko. 

 

5.Zasady punktacji, klasyfikacja:  

W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. 

W konkurencji 2-GUN decyduje dogrywka dla miejsc 1-3. 

 

6.Konkurencje:  

2-GUN. Pistolet  i karabinu bocznego zapłonu; 
 
- 10 strzałów z pistoletu bocznego zapłonu , ze zmianą magazynka, maksymalna ilośc punktów do zdobycia 100pkt 

 - postawa :  stojąca 

-  cel:   tarcza; TS2 

- czas:   2 min, 

- odległosć  25 m 

- 5 strzałów  z karabinka bocznego zapłonu przyrządy celownicze otwarte lub przezierniki ( nie dopuszcza się  

kolimatorów, lunet itp.) maksymalna ilośc punktów do zdobycia 50pkt 

- postawa:  stojąca 

- cel:   biathlonki,  

- czas:  1 min; 

- odległość 50m 

Po zakończeniu strzelania sędzia sprawdza broń i po komendzie można schować broń do kabury lub połorzyć we 

wskazanym wcześniej miejscu. 

- zwycięża najlepszy wynik  

- opłata za konkurencję: 30 zł 

 

UWAGA !  

W konkurencji I, organizator zapewnia broń i amunicję. 

 

7. Sprawy finansowe:  

- koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach oraz startowego pokrywają 

zainteresowani uczestnictwem zawodnicy, 

 

8. Nagrody:  

- za miejsca I - III  w konkurencji 2 GUN zawodnicy otrzymają medale 

 

9. Zgłoszenia:  

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do godz. 12:00 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 

 

                                       Agnieszka SOKOŁOWSKA 


