Regulamin
Klubowa Liga Strzelecka KS SKAUT
Rok: 2020
1. Cel zawodów:
Popularyzacja strzelectwa statycznego, podnoszenie umiejętności i
kwalifikacji strzeleckich członków Klubu Strzeleckiego SKAUT w Bielsku Białej oraz wyłonienie najlepszego zawodnika, któremu zostanie przyznany
tytuł Mistrza Ligii Strzeleckiej 2020 roku.
2. Organizator:
Klubu Strzelecki SKAUT.
3. Termin i miejsce:
Zawody strzeleckie w ramach Ligi zostaną przeprowadzone systemem
sześcio-rundowym.

Karabin sportowy

Pistolet małokalibrowy

I runda 29.02.2020
III. runda 28.03.2020
V. runda 25.04.2020

II. runda 14.03.2020
IV. runda 18.04.2020
VI. runda 16.05.2020

Zawody odbywać się będą na strzelnicy sportowej w Bielsku - Białej, ul.
Filarowa 52.
Przy rejestracji będzie możliwość wybrania godziny strzelania. Uczestnicy
strzelają w wyznaczonych godzinach.
VI. runda oraz uroczyste zakończenie odbędzie się na strzelnicy Koła
Łowieckiego „Ryś” w Brzeszczach.

4. Uczestnictwo:
W Lidze Strzeleckiej mogą brać udział osoby posiadające licencję
zawodniczą PZSS.
5. Warunki strzelania:
Konkurencja
Broń

Karabin sportowy
karabinek sportowy
bocznego zapłonu kal. 5,6mm

Ilość strzałów

Pistolet sportowy
pistolet sportowy
bocznego zapłonu kal. 5,6mm

25 (5 seria próbna + 20 seria oceniana)

Postawa

leżąc - 10 strzałów - lewa tarcza
klęcząc - 10 strzałów - prawa tarcza

stojąc

Odległość

50m

25m

Czas trwania

2 minuty- czas na przygotowanie
5 minut - czas na strzały próbne
15 minut- czas na strzały oceniane

2 minuty- czas na przygotowanie
5 minut - czas na strzały próbne
15 minut- czas na strzały
oceniane

Tarcza

2 x Tarcza karabin sportowy

1 x TS2

Uwagi

niedozwolone podpórki
niedozwolone przyrządy optyczne
niedozwolone pasy strzeleckie

dozwolone strzelanie oburącz.

6. Klasyfikacja:
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna dla każdej rundy oraz
końcowa klasyfikacja ligowa.
Klasyfikacja rundy będzie zestawiana wg zasad:
● wynik zawodnika będzie stanowił sumę punktów uzyskanych podczas
strzelania.
w przypadku remisów decydować będzie największa ilość dziesiątek
centralnych.
● w dalszej kolejności decydować największa ilość dziesiątek, dziewiątek,
ósemek itd.
Końcowa klasyfikacja ligowa będzie wyliczana w następujący sposób:
● wynik zawodnika będzie stanowił sumę punktów uzyskanych w czterech
najlepszych dla danego zawodnika rundach (po dwie dla każdej
konkurencji).

7. Nagrody:
1. miejsce - puchar w klasyfikacji łącznej. (2x karabin, 2x pistolet), bon o
wartości 600 zł do wykorzystania w sklepie Halinka-Arms,
2. miejsce - puchar w klasyfikacji łącznej. (2x karabin, 2x pistolet), bon o
wartości 400 zł do wykorzystania w sklepie Halinka-Arms,
3. miejsce - puchar w klasyfikacji łącznej. (2x karabin, 2x pistolet) ), bon o
wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie Halinka-Arms,
4-5 miejsce dyplomy w klasyfikacji łącznej
1-3 miejsce dyplomy w klasyfikacji pistolet
1-3 miejsce dyplomy w klasyfikacji karabin
8. Zgłoszenia:
Zgłoszenie następuje poprzez dokonanie rejestracji na stronie www.ksskaut.pl
poprzez formularz zgłoszeniowy, przed każdą rundą zawodów.
Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu i zasad Klubowej Ligii
Strzeleckiej 2020.
9. Kary
Zawodnik zostanie zdyskwalifikowany za naruszenie zasad bezpieczeństwa
na strzelnicy.
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga Sędzia Główny.
10. Sprawy różne
Konkurencje odbywają się według regulaminów ISSF
Pistolet sportowy 25m
z wyłączeniem pkt:
8.5.6 - Obuwie strzeleckie, podpunkt “a)“
Zmiana: dozwolone jest obuwie powyżej kostki.
8.7.1-Postawa strzelecka
Zmiana: dozwolone jest strzelanie oburącz.
8.7.6.4 -Program Konkurencji
zmiana: Program konkurencji KS SKAUT Liga przewiduje 5 strzałów próbnych
i 20 ocenianych.
zmiana: podpunkt :”c)” strzelanie serii ocenianej 20 strzałowej w seriach po 5
strzałów następuje bez komendy “ładuj” zawodnik zobowiązany jest do
rozładowania i sprawdzenia czy w komorze nie znajduje się nabój po czym
może załadować magazynek i oddać strzały z kolejnej serii.
2 minutowy czas przygotowawczy przed rozpoczęciem konkurencji oraz 15
minut na oddanie strzałów z wszystkich serii ocenianych.

Karabin Sportowy 50 m z wyłączeniem/zmianą pkt:
7.4.1.7- Zmiana: Spusty elektroniczne są niedozwolone
7.5 -7.5.2.1- Zmiana: Nie ma specjalnych wytycznych odnośnie ubioru.
7.5.8.5 Zmiana: Nie ma sprecyzowanej długości oraz szerokości wałka
7.6.1.3 Zmiana: Brak strzelania z postawy stojącej
7.7.1 Zmiana: Kolejność strzelania: postawa leżąca- klęcząca.
7.7.2 Zmiana: 2 minutowy czas przygotowawczy przed rozpoczęciem
konkurencji. 15 minut na oddanie strzałów ocenianych.
Szczegółowy regulamin ISSF dostępny jest m.in. na stronie PZSS.

