
Regulamin XXIX Otwarte Zawody Klubu Strzeleckiego TIG w Iławie 
 
1. Cel zawodów: 
- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych  
- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Iławy, Susza i okolic 

 
2. Organizator Zawodów:  
Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie, www.kstig.pl, Kierownik zawodów: Roman Sokołowski, viceprezes@kstig.pl tel. 502 
693 499 

 
3. Termin i miejsce zawodów:  
21 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00 na strzelnicy „Sokółka” w Suszu.  
 

4. Zasady uczestnictwa: 

W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie  klubowicze  SKS TIG 

Kabura do pistoletu centralnego zapłonu, ochronniki słuchu i oczu bezwzględnie obowiązujące 

/ broń i amunicja własna lub klubowa  / 

Zawodnicy przebywający na strzelnicy muszą posiadać własne maseczki lub przyłbice zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki. 

Zawodnik podczas strzelania, na stanowisku strzeleckim nie musi używać maseczki lub przyłbicy. 

Po zakończeniu konkurencji broń klubowa będzie dezynfekowana. 

Maksymalna liczba strzelających – 50 osób (zostanie dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów związanych z sytuacją 

epidemiologiczną na terenie RP) 

 

Warunkiem uczestnictwa jest: 

- Wniesienie opłaty w wysokości 20 zł za każdą konkurencję (80 zł za 4 konkurencje) na konto klubu:  

82 1240 1604 1111 0010 6329 4058 , Strzelecki Klub Sportowy TIG, ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława,  

tytułem: „4 GUN DOT TORTURE”,  Imię i Nazwisko”  

i przesłanie potwierdzenia  wpłaty na e-mail  skarbnik@kstig.pl  

- Rejestracja uczestników drogą e-mail  skarbnik@kstig.pl 

- Kolejność uczestnictwa w zawodach zależeć będzie od kolejności wpłynięcia zgłoszeń e-mail, do dnia 17.06.2020 r.  

- Godziny i kolejność startów ogłosimy na stronie internetowej Klubu (www.kstig.pl) w dniu 19.06.2020 r. 

 
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. Pistolet centralnego zapłonu Pcz-5 

- odległość strzelania: 5m; 

- cel:  tarcza „Dot Torture”  
 postawa: stojąca  z wolnej ręki lub oburącz 

- broń w kaburze z podpiętym magazynkiem bez przeładowania 

- ilość strzałów- 5  

- po sygnale timera zawodnik dobywa broń z   kabury i po przeładowaniu oddaje 5 strzałów po jednym do każdego z okręgów.  
- po sprawdzeniu broni przez sędziego chowa broń do kabury 

- trafienie – 0 sek. kary 

- każdy „ miss” - 5 sek. kary 

 

II. Pistolet bocznego zapłonu Psp-5 

- odległość 25m 

- cel: „gong” 

- postawa stojąca z wolnej ręki lub oburącz 

- broń na stole, magazynek załadowany 5-cioma nabojami 

- po sygnale timera, zawodnik podpina magazynek i po przeładowaniu oddaje 5 strzałów do gongu, okazuje sędziemu broń z 

otwartym zamkiem do kontroli i po komendzie sędziego odkłada broń na stół 

- trafienie – 0 sek. kary 

- każde pudło – 10 sek. kary 

 

III. Strzelanie ze strzelby gładkolufowej 

- cel: metalowe poppery 5 szt. 

- odległość około 10 – 12m 

- postawa stojąca 

- strzelba na stole z otwartym zamkiem, po sygnale timera zawodnik ładuje 5 nabojów śrutowych i oddaje 5 strzałów do celów 

metalowych, okazuje sędziemu broń z otwartym zamkiem do kontroli i po komendzie sędziego odkłada broń na stół 

- trafienie – 0 sek. kary 

- każde pudło - 5 sek. kary 

- odłożenie broni z zamkniętym zamkiem - 5 sek. kary 
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IV. Karabin bocznego zapłonu Ksp-5 

- cel: „gong” 

- odległość 50 m 

- otwarte przyrządy celownicze (muszka i szczerbinka) 

- karabin na stole z odłączonym magazynkiem 

- po sygnale timera zawodnik ładuje magazynek i oddaje 5 strzałów do gongu, okazuje sędziemu broń z otwartym zamkiem do 

kontroli i po komendzie sędziego odkłada broń na stół 

- trafienie – 0 sek. kary  

- każde pudło – 10 sek. kary 

 

V. 4 GUN DOT TORTURE 

O kolejności decyduje suma czasów z konkurencji I, II, III, IV 

 
7. Nagrody: 
-  
8. Koszty uczestnictwa:  
- koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach oraz startowego pokrywają zainteresowani 
uczestnictwem zawodnicy,. 

 
9. Sprawy różne:  
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 
 
Roman Sokołowski 


