Regulamin Zawodów Strzeleckich
o Puchar Szefa Obrony Cywilnej – Starosty Powiatu Iławskiego

1. Cel zawodów:
Promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie,
zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności kraju, doskonalenie umiejętności
strzeleckich oraz popularyzację działalności organizacji działających w obszarze obronności i obrony cywilnej.
2. Organizator:
Strzelecki Klub Sportowy TIG w Iławie
Zawody są współfinansowane ze środków Powiatu Iławskiego z siedzibą w Iławie
3. Termin i miejsce:
20 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00, na strzelnicy leśnej LOK w Iławie
4. Zasady uczestnictwa:
W zawodach mogą uczestniczyć zgłoszone trzyosobowe drużyny.
Uwaga ! Zawodnicy mogą strzelać z własnej broni, klub zapewnia również broń na stanowisku.
Uwaga ! Amunicję pistoletową 9x19 mm „Para” zapewnia organizator.
Start w zawodach jest bezpłatny, dodatkowo organizator zapewnia ciepły poczęstunek i zimne napoje.
5. Zasady punktacji, klasyfikacja:
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa. W przypadku jednakowej ilości trafień,
decydują przepisy ISSF. Drużyny występują w składach 3-osobowych, zawodnicy strzelają jednocześnie.
6. Konkurencje:
I. Pistolet centralnego zapłonu Pcz 10 (o kalibrze od 7,62 – 11,43, w tym Glock, Walther, itp.):
- trzy strzały próbne w czasie 5 minut,
- 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
- celem jest tarcza olimpijska TS 4
- odległość 25 metrów,
- postawa: stojąca z wolnej ręki lub oburącz.
7. Sprawy finansowe:
- koszty przejazdu, pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach pokrywają zainteresowani
uczestnictwem zawodnicy,
8. Nagrody:
- za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zwycięzcy otrzymają puchary
- jednocześnie, za miejsca I –VI w klasyfikacji drużynowej oraz za miejsca I-III w klasyfikacji
Indywidualnej, zwycięzcy otrzymają dyplomy
9. Zgłoszenia:
- zgłoszenia imienne składów drużyn przyjmowane są do godz. 11:00 w dniu zawodów,
lub wcześniej listem lub E-mail: tig@vip.onet.pl
10. Postanowienia końcowe:
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów.
Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do
protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega
zwrotowi.
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