REGULAMIN

ŚLĄSKI TURNIEJ - STRZELBA 2022
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.
Wyłonienie zwycięzców poszczególnych zawodów, turnieju i najlepszego klubu.

Uczestnictwo:
•
•

Zawodnicy zgłaszający się na zawody muszą posiadać aktualną licencję PZSS.
Zawodnik może reprezentować jedynie klub, którego jest członkiem zgodnie z posiadaną
licencją PZSS.

Termin i miejsce zawodów:
Śląski Turniej - składa się z 4 zawodów.
Terminy i miejsca poszczególnych zawodów zgodnie z kalendarzem imprez ŚZSS Katowice na 2022 rok.
Konkurencje (wszystkie w kategorii OPEN):
Według regulaminu PZSS i ISSF:
SKEET 75
TRAP 75
Klasyfikacja:
Poszczególnych Zawodów Turnieju:
Indywidualna - senior
Indywidualna - junior (do 20 lat)
Śląskiego Turnieju -STRZELBA (cykl zawodów):
Indywidualna: (w poszczególnych konkurencjach): średnia najlepszych trzech wyników
uzyskanych w dowolnych zawodach Turnieju decyduje o zajętym miejscu.
Klubowa: Suma wszystkich przeprowadzonych konkurencji i zawodów Turnieju (4x), uzyskana
przez dwóch dowolnych zawodników Klubu z najwyższymi wynikami w poszczególnych
startach.
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 – III miejsce – puchary (klasyfikacja klubowa)
za I – VI – dyplomy (klasyfikacja indywidualna i klubowa)
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:
100 zł. – start w konkurencji TRAP / SKEET ( opłata w/w konkurencjach 3 serie po 25 rzutków )
broń i amunicja własna (klubowa) uczestników.
Postanowienia końcowe:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami PZSS i ISSF.
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

