
Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „Twierdza” ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość, 
tel.883970550, 512336031, www.zss-twierdza.pl , email: biuro@zss-twierdza.pl

Regulamin zawodów

     Nazwa Zawodów:      „Zamojskie drużynowe zawody strzeleckie”
(zawody ujęte w kalendarzu imprez LZSS z Obserwatorem  LZSS)

(zaliczenie startów na licencję 2023)

1. Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych    

                                     zawodników, integracja środowisk strzeleckich,

1. Organizator zawodów:

                       Zamojskie Stowarzyszenie Strzeleckie „Twierdza” w Zamościu

             3.       Termin i miejsce zawodów:

                 26.06.2022 r. (niedziela)  godz. 9.00 – rozpoczęcie strzeleń

                      Strzelnica sportowa ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość

Strzelnica kryta (budynki szkoły rolniczej)

        4.        Zgłoszenia:

Na adres email: zgloszenia@zss-twierdza.pl do dnia 24 czerwca lub  rejestracja 

bezpośrednio przed zawodami na strzelnicy u organizatora od godz. 8.00 do 12.00

http://www.zss-twierdza.pl/


                5.      Konkurencje:

                         1.      Psp 20 open   - część dokładna 10 strzałów + część szybka 10 strzałów w

                     seriach  5-cio strzałowych, 5 strzałów próbnych w każdej  
części.                                       

                         2.     Pcz 20 open    - część dokładna 10 strzałów + część szybka 10 strzałów w

           seriach  5-cio strzałowych, 5 strzałów próbnych w każdej części

                         3.     Kdw 20L open   strzały próbne czasie 5 min + 2 serie 10 strzałowe w czasie 20

                                                             minut, boczny zapłon odległość 50 m do tarcz Ts-1. Broń z     

                                                              przyrządami mechanicznymi, zakaz używania podparcia    

                        4.     Strzelba dynamiczna open -   5 strzałów do Popperów, odległość od 15m

– Zasady konkurencji: Zawodnik na komendę ładuje 5 sztuk amunicji śrutowej 
i przyjmuje postawę gotów. Po sygnale dźwiękowym  oddaje 5 strzały do 6 
poperów (jeden nie strzelać). Czas zostaje zatrzymany po ostatnim strzale;

– Klasyfikacja konkurencji: o wyniku decyduje ilość celnych trafień. Jedno 
trafienie 10 punktów, trafienie Poppera nie strzelać – 10 punktów karnych. W 
przypadku równej ilości punktów przez kilku zawodników o wyższym miejscu 
decyduje krótszy czas wykonania zadania;

      Uwaga! Konkurencje Kdw i Strzelba rozpoczną się o godz. 9.00. Ze względów 
technicznych konkurencje Psp20 i Pcz 20 odbędą się po zakończeniu konkurencji 
Strzelba dynamiczna i karabin dowolny. Chętnych do udziału w tych konkurencjach 
prosimy o wcześniejsze przybycie

            6.       Klasyfikacja:

-  Indywidualna w poszczególnych konkurencjach
-  Najlepszy zespół/drużyna łączna Psp + Pcz + Kdw +Strzelba
-  Zespołowa w poszczególnych konkurencjach.

Zespól składa się z trzech osób. Zespoły mogą być z jednego klubu jak również
zawodnicy mogą zgłaszać zespoły np. reprezentujące rodzinę (z kuzynami), 
miejscowość, ulicę, znajomi itp. Warunkiem zarejestrowania zespołu jest 
zgłoszenie go przed rozpoczęciem strzelań i uiszczenie stosownej opłaty.        
W łącznej klasyfikacji drużynowej w przypadku równych wyników o wyższym
miejscu decyduje lepszy wynik w konkurencji Pcz, a następnie Psp.

. Każdy klub ma możliwość wystawienia kilku zespołów.

             7.       Nagrody i wyróżnienia:

– W poszczególnych konkurencjach: 1-3 nagrody, 1-6 dyplomy

– Najlepszy Zespół łącznie: Nagrody, dyplomy

– Zespołowe w poszczególnych konkurencjach: dyplomy



              
8.     Zasady bezpieczeństwa:

                              Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin oraz ogólne
                              zasady bezpieczeństwa stosowane w sporcie strzeleckim. Uczestników zawodów
                              obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym. Każdy
                              zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy (potwierdzenie
                              podpisem w książce pobytu na strzelnicy) i bezwzględnie go przestrzegać.

NA STRZELNICY OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
UŻYWANIA  AMUNICJI RDZENIOWEJ ORAZ TYPU MAGNUM  i

7,62x25 TT

9.   Broń i amunicja własna lub organizatora (odpłatna)

9.   Koszty uczestnictwa:

                    - startowe za jedną konkurencję (pistolet, karabin, strzelba) - 30 PLN
                               - Rejestracja zespołu, drużyny 10 PLN

                                       

10. Różne:

Organizator zapewnia posiłek oraz napoje ciepłe i zimne
Dopuszcza się do rywalizacji osoby funkcyjne zawodów
Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty przejazdu, ubezpieczenia i 
diety dla zawodników oraz opiekunów pokrywają kluby we własnym zakresie. 
Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nieujętych w niniejszym 
Regulaminie – podejmuje organizator zawodów.

Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego regulaminu oraz 
wyrażenie zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej. Organizator nie 
ubezpiecza uczestników zawodów. Wszyscy obecni na zawodach zobowiązani są do 
przestrzegania regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów oraz przepisów bezpieczeństwa 
w tym używania strzeleckich okularów ochronnych i ochronników słuchu. Osoby łamiące 
powyższe zasady będą usuwane z terenu strzelnicy oraz wykluczane z rywalizacji  bez 
możliwości zwrotu poniesionych kosztów

                                                                                           

Organizator

                                                         ZSS TWIERDZA Zamość

  


