III Warecka Liga Wyczynowa
Data 08.08.2021, Warka
Regulamin zawodów
1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie drużyny reprezentującej Gminę Warka w konkurencjach
karabinu i pistoletu na zawodach ogólnopolskich .
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki, ul. Nowy Zjazd 8 05-660 Warka, www.swks.pl, 604504141,
swks@op.pl
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
08.08.2021 , Warka, Strzelnica Miejska w Warce ul. Nowy Zjazd 8
Terminy poszczególnych rund odbędą się zgodnie z zapisami zawartymi w kalendarzu zawodów
opublikowanych na stronie www.swks.pl
4. PROGRAM ZAWODÓW
08.08.2021 r. Niedziela
Oceniane
czas 20 Konkurencja
minut

Czas przygotowawczy

próbne

16:00

16:15

16:30

Karabin Dowolny 20 Strzałów Leżąc

17:00

17:05

17:10

25m Pistolet sportowy 20 strzałów, część dokładna

Uwaga – w zależności od liczby zgłoszeń program zawodów może ulec zmianom. Lista startowa oraz
ostateczny program zostaną opublikowane na stronie organizatora na 1 dzień przed rozpoczęciem
zawodów.

5. UCZESTNICTWO
Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS, Kategoria OPEN.
6. KLASYFIKACJA
Indywidualna.
7. NAGRODY
Za miejsca 1-3 medale i dyplomy( klasyfikacja indywidualna).
Za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe po 4 rundach.
8. ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń udziału w II rundzie WLW: Zgłoszenie należy przesłać na adres e mail guten1@gmail.com w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2021. do godz 20:00. Zgłoszenie przesłane po terminie zostaną
odrzucone. Zgłoszenia imienne wyłącznie na drukach organizatora zamieszczonych na stronie , www.swks.pl
10. KOSZTY UCZESTNICTWA
Startowe – 20 pln. za konkurencję.
Broń i amunicja własna.

Istnieje możliwość skorzystania z użyczenia broni klubowej w cenie 40 pln.
Koszty udziału w zawodach: koszty przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, startowego i inne – pokrywają
uczestnicy.

Opłatę startową należy uiścić przelewem w dniu wysłania zapisu na zawody na konto
klubowe 51 1050 1777 1000 0090 7301 0507 potwierdzenie dokonania przelewu
przesłać je na podany powyżej adres email wraz z zgłoszeniem!!!!
W przypadku niestawienia się zapisanego zawodnika do startu wpisowe przepada na
rzecz klubu organizującego zawody!!!!
10. SPRAWY RÓŻNE
Zawody rozgrywane będą na traczach papierowych zgodnie z regulaminami ISSF. Przypominamy o koniczności
używania amunicji zgodnej z regulaminami ISSF ( § 8.4.4.)
1.Przestrzeganie przez zgłoszonych zawodników regulaminów zawodów, przepisów porządkowych oraz
ogólnie pojętej dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.
2. Poddanie się kontroli broni i ubiorów sportowych.
3. Przestrzeganie przepisów ISSF dotyczących ubiorów zawodniczek i zawodników oraz osób towarzyszących
przebywających na obiektach sportowych podczas zawodów.
4. Udział w ceremoniach otwarcia i zakończenia zawodów.
5. Poddanie się, na wezwanie sędziego zawodów, kontroli stosowania środków niedozwolonych.
7. Poddanie się weryfikacji uprawnień do uczestnictwa w zawodach.
8. Czynności kontrolne wykonują sędziowie.
9. Nie stosuje się dziesiętnej oceny wartości strzałów.
10. Przy składaniu protestów i reklamacji obowiązują przepisy międzynarodowe i regulaminy zawodów
Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
11. Podczas zawodów będzie obowiązkowa kontrola parametrów technicznych broni i wyposażenia (zgodnie z
przepisami ISSF).
12. Broń na strzelnicę wnosimy i wynosimy w futerałach i wyciągamy tylko na komendę
prowadzącego. Stanowiska sprzątamy i chowamy broń tylko po komendzie prowadzącego. Po
zakończeniu strzelania do czasu schowania bron pozostaje na stanowisku ze wskaźnikiem pustej
komory.Za naruszenie zasad bezpieczeństwa sędzia ma prawo upomnieć lub nadać czerwoną kartkę .

Karabin 20 strzałów leżąc - czas 20 minut (Konkurencja polega na oddaniu 20 strzałów ocenianych w pozycji
leżącej do 2 tarcz ( po 10 strzałów do każdej z tarcz), których czarne pole ma średnicę 112,4 mm. Dziesiątka
znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 10,4 mm. Odległość strzelania – 50 m.). Karabin bocznego zapłonu,
przystosowany do strzelania amunicją kaliber 22 Lr:

Tarcza do strzelań w konkurencjach karabinu sportowego i karabinu dowolnego
Odległość strzelania - 50 m
a)zawodnik może leżeć na podłożu stanowiska strzeleckiego lub na macie strzeleckiej;
b) może także użyć matę strzelecką jako oparcia dla łokci;
c) ciało strzelca spoczywa na stanowisku strzeleckim głową w kierunku tarczy;
d) karabin może być podtrzymywany jedynie przez obie ręce i tylko jedno ramię;
e) policzek może być oparty o kolbę karabinu;
f) karabin może być podtrzymywany za pomocą pasa, ale łoże kolby za lewą dłonią nie może dotykać
kurtki strzeleckiej;
g) żadna część karabinu nie może dotykać do pasa lub jego elementów dodatkowych;
h) karabin nie może dotykać żadnego innego miejsca, ani opierać się o żaden inny przedmiot;
i) oba przedramiona i rękawy kurtki strzeleckiej poniżej łokci, muszą być w sposób widoczny uniesione
ponad powierzchnię stanowiska strzeleckiego;
j) przedramię strzelca podtrzymywane pasem (lewe) musi tworzyć z płaszczyzną poziomą kąt,
mierzony od osi przedramienia, nie mniejszy niż 30 stopni;
k) prawa dłoń lub/i ramię nie mogą dotykać lewego ramienia, kurtki, pasa;
l) spodnie strzeleckie nie mogą być używane w konkurencji Karabin leżąc;
m) Zawodnicy używają własnego sprzętu do obserwacji przestrzelin;
n) Zawodnicy używają własnej broni i jej wyposażenia, oraz własnego ubioru strzeleckiego.
n) Szerokość stanowiska strzeleckiego dla zawodnika 1,2m.

Pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna czas 20 minut.
skrót: Psp 20 – pistolet sportowy, przystosowany do strzelania amunicją w kalibrze 22Lr.
Konkurencja składa się z jednej części: dokładnej (20 strzałów do jednej tarczy), której czarne pole ma
średnicę 200 mm.
Dziesiątka znajdująca się w środku tarczy ma średnicę 50 mm.
Odległość strzelania – 25 m.
Pistolet lub rewolwer ładuje się 5 nabojami bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm
Zawodnik w ciągu 20 minut oddaje 20 strzałów ocenianych do jednej tarczy.
a) Zawodnicy używają własnego sprzętu do obserwacji przestrzelin;
b) Zawodnicy używają własnej broni i jej wyposażenia, oraz własnego ubioru strzeleckiego.
c) Szerokość stanowiska strzeleckiego dla zawodnika 1m.

Tarcza do strzelań w konkurencji pistoletu dowolnego i pistoletu sportowego (strzelanie dokładne).
Odległość strzelania – 50 m (pistolet dowolny), 25 m (pistolet sportowy).

