REGULAMIN

ŚLĄSKIEGO TURNIEJU STRZELECKIEGO 2018
Organizator:
Śląski Związek Strzelectwa Sportowego w Katowicach.
Cel turnieju:
•
•
•
•
•
•

Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Przygotowanie do współzawodnictwa w zawodach ogólnopolskich.
Integracja środowiska zawodników na Śląsku.
Nawiązane współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy Klubami.
Zdobywanie klas sportowych i norm na odznaki strzeleckie PZSS
Wyłonienie zwycięzców poszczególnych zawodów, turnieju i najlepszego klubu i zawodnika.

Uczestnictwo:
• Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS.
• Zawodnik może reprezentować jedynie klub, którego jest członkiem zgodnie z posiadaną
licencją.
Termin i miejsce zawodów:
Śląski Turniej Strzelecki składa się z 8 zawodów przeprowadzanych w kolejnych dwóch dniach.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na Zawodach Zakończenia Sezonu, których wyniki
nie są wliczane do łącznej klasyfikacji Turnieju.
Terminy i miejsca poszczególnych zawodów zgodnie z kalendarzem imprez ŚZSS Katowice na 2018
rok.
Konkurencje (wszystkie w kategorii OPEN):
Według regulaminu PZSS i ISSF:
Psp 30
Psp 30
Pcz 30
Pcz 30
Psz 30
Pdw 40
trap 25

- pistolet sportowy 30 strzałów, część dokładna
- pistolet sportowy 30 strzałów, część szybka
- pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów, część dokładna
- pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów, część szybka
- pistolet szybkostrzelny 30 strzałów
- pistolet dowolny 40 strzałów

- 25 m
- 25 m
- 25 m
- 25 m
- 25 m
- 50 m

Pozostałe (przebieg konkurencji, broń i postawa według odrębnych zasad):
Pistolet małokalibrowy 20 strzałów
Pistolet dużego kalibru 20 strzałów
Karabin „snajper” 100 m 10 strzałów
Karabin „snajper” 100 m 10 strzałów
PP -1
Klasyfikacja:
Poszczególnych Zawodów Turnieju:
Indywidualna

- postawa dowolna i broń bocznego zapłonu kal. 5,6
- postawa dowolna i broń centralnego zapłonu kal. 7,62 - 9,65
- postawa dowolna broń centralnego zapłonu do kal. 8 mm
- postawa dowolna broń bocznego zapłonu kal. 5,6 mm

Śląskiego Turnieju Strzeleckiego (cykl zawodów):
Indywidualna (w poszczególnych konkurencjach):
średnia najlepszych czterech wyników uzyskanych w dowolnych zawodach Turnieju
decyduje o zajętym miejscu.
Klubowa:
Suma wszystkich przeprowadzonych konkurencji i zawodów Turnieju (8x), uzyskana
przez dwóch dowolnych zawodników Klubu z najwyższymi wynikami w
poszczególnych startach.
Ranking indywidualny:
Suma uzyskanych punktów za zajęte miejsca w poszczególnych klasyfikacjach
rocznych wszystkich konkurencji Turnieju, liczonych wg punktacji:
I
m-ce 9 pkt
II
m-ce 7 pkt
III
m-ce 6 pkt
IV
m-ce 5 pkt
V
m-ce 4 pkt
VI
m-ce 3 pkt
VII
m-ce 2 pkt
VIII m-ce 1 pkt
Zbiorcze klasyfikacje indywidualne i klubowe będą sporządzane po każdej rundzie i
publikowane na stronie:

www.szss.pl
Nagrody:
w każdych zawodach:
za I - III miejsce – dyplomy (klasyfikacja indywidualna)
w turnieju rocznym:
za I – III miejsce – puchary (klasyfikacja indywidualna poszczególnych konkurencji)
za I – VI miejsce – puchary (klasyfikacja klubowa)
za I – VI – dyplomy (klasyfikacja indywidualna i klubowa)
Ranking – tytuł NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA 2018 roku - puchary za I - III miejsce
Zgłoszenia:
Imienne zgłoszenia startujących zawodników należy przesyłać
do czwartku przed poszczególnymi zawodami na e-mail: ozss.katowice@wp.pl.
W dniu zawodów do godz. 1200 zgłoszenie możliwe u organizatora jedynie w przypadku wolnych
miejsc.
Startowe, broń i amunicja
Opłata startowa wynosi:
20 zł – start w jednej konkurencji (Trap 30 zł)
Broń i amunicja własna (klubowa) uczestników.
Postanowienia końcowe:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
Z przyczyn niezależnych od organizatora bądź technicznych nie wszystkie konkurencje muszą być
przeprowadzone w poszczególnych zawodach.
Sprawy sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.

Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa
obowiązujących w strzelectwie, oraz regulaminu strzelnicy.
Interpretacja poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Organizator

