Regulamin
Puchar Podlaskiego
Związku Strzelectwa Sportowego
runda III
21 maj 2022
1. Cel zawodów
Celem zawodów Puchar Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja
środowisk strzeleckich oraz integracja klubów strzeleckich w województwie podlaskim, wyłonienie najlepszych zawodników
spośród biorących udział w zawodach, prezentacja strzelectwa jako dyscypliny sportowej oraz upowszechnianie strzelectwa
sportowego.
2. Organizator
Klub Sportowy K-15,
Białystok 15-593, Halickie 2L, www.k-15.com.pl, e-mail: k15@poczta.fm, kierownik zawodów – tel. 693 134 313
3. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się dniu 21.05.2022.
Konkurencje zostaną rozegrane na „Strzelnicy Sportowej u Romana” w Nowosadach.
Planowane rozpoczęcie o godz. 9:00, planowane zakończenie godz. 14.30, zapisy do godziny 12.30.
4. Program zawodów
Rozegrane zostaną konkurencje strzeleckie:
4.1 Pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna - Psp20d
▪ odległość 25 m, kal. 5,6 mm - pistolety i rewolwery, tarcza TS-2 zgodna z przepisami ISSF,
▪ 5 strzałów próbnych – czas 5min,
▪ 20 strzałów ocenianych, w 4 seriach pięciostrzałowych, czas 5min/seria
▪ Postawa stojąc, strzelanie odbywa się z jednej ręki
4.2 Pistolet centralnego zapłonu część dokładna – Pcz20d
▪ odległość 25 m, pistolety i rewolwery centralnego zapłonu w kalibrze 0.38, 0.357, 9mm,
▪ broń standardowa (nie wyczynowa), wyposażona w przyrządy celownicze mechaniczne otwarte (“muszkaszczerbinka”), rękojeść standardowa, niesportowa, 5 strzałów próbnych – czas 5min,
▪ 20 strzałów ocenianych, w 4 seriach pięciostrzałowych, czas 5min/seria,
▪ postaw stojąc, dopuszcza się strzelanie oburącz lub z jednej ręki,
▪ dwie tarcze TS-2 zgodna z przepisami ISSF, po 10 strzałów do tarczy,
Czas przygotowawczy przed konkurencją 5min. Zawodników obowiązuje stosowanie do broni flag bezpieczeństwa.
5. Uczestnictwo
W konkurencjach mogą brać udział zawodnicy:
5.1. posiadający licencje zawodnicze PZSS aktualne na rok 2022, zrzeszeni w licencjonowanych klubach strzeleckich,
5.2. zawodnicy startują w drużynach 3-osobowych,
5.3. klub może wystawić maksymalnie dwie drużyny, przy czym każda z nich startuje tylko w jednej konkurencji (Psp albo
Pcz). W przypadku wystawienia jednej drużyny, może ona startować w obu konkurencjach.
5.4. wiek uczestników powyżej 18 lat lub młodsi (od 15 roku życia) pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub trenera, wg
przepisów PZSS: kategoria OPEN,
5.5. zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji,
5.6. zawodników obowiązuje stosowanie do broni flag bezpieczeństwa.
6. Punktacja
Prowadzona jest punktacja drużynowa i indywidualna.
7. Nagrody
Organizator przewiduje:
7.1 w klasyfikacji indywidualnej
7.1.1. za zajęcie miejsc I-III medale i dyplomy oraz dodatkowo dla miejsca I nagrodę rzeczową
7.1.2. za zajęcie miejsc IV - VI dyplomy
7.2 w klasyfikacji drużynowej
7.2.1 za zajęcie miejsc I - III puchar, medale i dyplomy
7.2.2. za zajęcie miejsc IV - VI dyplomy
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7.3 wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody za udział w zawodach

bon na lot widokowy paralotnią
z mistrzem świata
Tomaszem Kudaszewiczem!!
paralotnie.bialystok.pl

Bon na godzinny trening strzelecki
na symulatorze laserowym.
Ufundowany przez
Centrum Edukacji Pozaszkolnej K-15
15-057 Białystok ul. Legionowa 9/1 lok. 113
Tel. 693 134 313
7.4 wręczenie i losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów. Informacja o wszystkich zwycięzcach zawodów
zostanie opublikowana na stronie organizatora i na jego profilu na facebook. Nagrody nieodebrane w ciągu 14 dni po
zakończeniu zawodów przechodzą do dyspozycji organizatora.
8. Zgłoszenia
Zgłoszenia mogą być dokonywane tylko przez klub i tylko za pomocą formularza zgłoszeniowego
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvSZbbox3qa4-muOE5EgCok_EhbDlXu2QDeJ73BBubS1QuA/viewform?usp=pp_url.

Formularz jest dostępny na stronie www.k-15.com.pl oraz na profilu organizatora na facebook
7.1. obywatele polscy do: 16.05.2022.
7.2. obywatele innych krajów: zgłoszenia są przyjmowane na min. 14dni przed zawodami (Dz. U. Nr 38 poz. 195 art. 42 ust. 2b)
9. Koszty uczestnictwa
8.1. Startowe: 100zł za konkurencję od drużyny, płatne gotówką w trakcie zawodów.
8.2. Organizator nie zapewnia broni i amunicji na zawodach.
10. Sprawy różne
10.1. Zawody odbywają się zgodnie niniejszym regulaminem, przepisami PZSS i ISSF. Zawody rozgrywane w ramach Pucharu Podlaskiego
Związku Strzelectwa Sportowego są wpisane do kalendarza Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego i obecny będzie obserwator
Podlaskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
10.2. Zawodnik startujący w zawodach a w przypadku zawodników niepełnoletnich rodzic, opiekun prawny lub trener 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. 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.
10.3. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone podczas trwania zawodów. Należy je składać w formie pisemnej do biura organizatorów zawodów
do 30 min. od ogłoszenia wyników lub zaistnienia problemu.
10.4. Uczestnicy zawodów powinni być objęci ubezpieczeniem zbiorowym od NNW we własnym zakresie.
10.5. 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 wymaganych przez PZSS.
10.6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie zawodów, w rodzajach i sposobie
rozgrywania konkurencji oraz prowadzonych punktacjach i rodzajach nagród.
10.7. Nie ma możliwości powtarzania konkurencji.
10.8. Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim po komendzie sędziego 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.
10.9. 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.
10.10. 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.
10.11. Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS lub zasad określonych w niniejszym regulaminie
powoduje jego dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Sędziemu Głównemu Zawodów.
10.12. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora zawodów.
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