Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa
Trzebież – Karabin CZ + Strzelba Double TRAP
REGULAMIN ZAWODÓW

Organizator:
Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar”
Ul. Siedlecka 1A
72-010 Police
Tel: 693 183 910
E-mail: grajcar@police.pl
Kierownik Zawodów – Andrzej Sulawiak
Termin i miejsce zawodów:
08 grudnia 2019 roku, Strzelnica Sportowa w Dobieszczynie
Program zawodów:
10.00 – rozpoczęcie zawodów
14.00 – planowane zakończenie, ogłoszenie wyników
UWAGA! Wszyscy miłośnicy i posiadacze wszelkiej broni dawnej, historycznej,
kolekcjonerskiej, rekonstrukcyjnej, również broni białej - będą mile widziani ze swoimi
"skarbami"! Przygotujemy stoły do wyeksponowania wszelkich jednostek broni.
Będzie okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń - a także, aby nacieszyć serce i oko.
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Konkurencja 1: 50 m – Karabin centralnego zapłonu
- Broń – dowolny karabin centralnego zapłonu
- Przyrządy celownicze – otwarte
- Dystans – 50 metrów
- Postawa – stojąca
- Ilość strzałów – 10
- Czas – 10 sekund (!)
- Tarcza – ŚWIĄTECZNA
Konkurencja 2: Strzelba gładkolufowa – Double TRAP
- Broń – strzelba gładkolufowa
- Przebieg konkurencji – według zasad TRAP ISSF
- Amunicja – masa ładunku śrutu nie może przekraczać 24,5g, średnica ziaren śrutu nie może
być większa niż 2,6 mm.
- Ilość przelotów – 15 dubletów na strzelca
- Punktowanie – 1 punkt za jednego rzutka
Okulary ochronne obowiązkowe!
Uczestnictwo:
- Wszyscy chętni
Klasyfikacja:
- indywidualna
Nagrody:
- Konkurencja TRAP: nagroda rzeczowa
- Konkurencja karabinowa: nagroda rzeczowa
- Dyplomy za pierwsze sześć miejsc w każdej konkurencji
Zgłoszenia:
Zapisy do zawodów na adres: grajcar@police.pl
Zapisy będą przyjmowane do 30.11.2019.
Koszty uczestnictwa:
Opłata startowa w wysokości
- 20 zł. (kwotą odliczoną) za konkurencję rzutkową
- 15 zł. (kwotą odliczoną) za konkurencję kulową
- Pokrycie kosztu zakupu rzutków oraz obsługi
Pozostałe:
Organizatorzy mają prawo nie dopuścić zawodnika do strzelania w przypadku
nieodpowiedniej broni lub innej przyczyny, która dyskwalifikuje startującego.
Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych.
Zgłoszenie się do zawodów jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w celach i zakresie potrzebnym do organizacji zawodów, przeprowadzenia zawodów, a
także w celu rozliczenia i umieszczenia informacji o wynikach zawodów.
Zgłoszenie jest także wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku w zakresie
publikacji zdjęć.
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