Regulamin pistoletowych zawodów pojedynkowych Klubu STRZELMISTRZ Łódź na 2020r
1. CEL ZAWODÓW
Doskonalenie umiej ętności posługiwania się bronią krótką. Popularyzacja strzelectwa dynamicznego.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Klub Strzelectwa Sportowego i Kolekcjonerów Broni Palnej STRZELMISTRZ
al. Piłsudskiego 141 92-318 Łódź
Remigiusz Łaska 509299643
info@strzelmistrzklub.pl ,
http://strzelmistrzklub.pl
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody odbywają się zgodnie z kalendarzem zawodów zamieszczonym na stronie PZSS, na terenie
strzelnicy Klubu przy al. Piłsudskiego 141 .
4. PROGRAM ZAWODÓW
Zawody odbywają się etapami systemem pucharowym z u życiem pistoletów pó łautomatycznych
centralnego zap łonu, zasilanych nabojem 9mm Luger/Parabellum lub dowolnym od niego silniejszym.
Pistolety są wyposażone wyłączenie w mechaniczne przyrz ądy celownicze. Pas z kabur ą zawodnika, są
noszone na wysoko ści talii. Pas jest przyszyty lub przewleczony przez co najmniej trzy szlufki spodni. W
przypadku zawodniczek z przyczyn anatomicznych pas z kabura mo że być noszony na wysoko ści bioder. Do
pasa może zostać przytroczona dowolna ilo ść ładownic z zapasowymi magazynkami. Kabura jest

dopuszczalna o ile umo żliwia wydobycie broni jedynie przez ruch w gór ę. Zabronione są kabury
magnetyczne oraz kabury kierujące lufę pistoletu w innym kierunku ni ż pionowo w dół. Jeśli kabura
jest wyposażona w pasek lub klapkę mocującą mogą ale nie muszą być one użyte.
Każdy z etapów zawodów składa się z pojedynków pomiędzy zawodnikami rywalizuj ącymi
w wylosowanych parach. Pojedynek wygrywa zawodnik który osi ągnie lepszy wynik w trakcie
jednokrotnego ostrzelania 5-ciu popperów według zasad konkurencji SpeedSteel (Stallufka), przy
czym zaaranżowany tor nie przewiduje konieczno ści przemieszczenia si ę zawodnika po torze.
Zwycięzcą całych zawodów zostanie zwycięzca ostatniego pojedynku, drugie miejsce zajmie
przegrany w ostatniem pojedynku, trzecie i ka żde następne miejsce zostanie ustalone wed ług: w
pierszej kolejno ści ilości wygranych pojedynków, a w drugiej kolejno ści według wyniku
uzyskanego w trakcie ostatniego pojedynku.
Przez całe zawody pojedynki odbywaj ą się na tym samym torze, który nie będzie
modyfikowany a jedynie dopuszcza si ę niezbędne naprawy lub kalibracj ę celów przez obsługę toru.
Imiona, nazwiska zawodników oraz wyniki pojedynków b ędą na bieżąco ogłaszane publicznie w
postaci graficznej na tablicy informacyjnej, na co przyst ępując do zawodów zawodnicy wyrażają
zgodę. W przypadku nieparzystej ilo ści zawodników, w dowolnym etapie zawodów, trzej
zawodnicy o najwyższych numerach przyst ępują do pojedynku w ramach trójki.
Kolejność pojedynków ustala się drogą publicznego losowania przed rozpoczęciem strzelań
i nie może być zmieniona do końca zawodów. Nie przystąpienie do pojedynku po wywo łaniu
zawodnika przez sędziów oznacza przegraną w pojedynku walkowerem. W parze (trójce) strzela
jako pierwszy zawodnik z ni ższym numerem startowym.
Zawody odbywają się przy udziale publiczno ści.
5. HARMONOGRAM ZAWODÓW
9:00 – 9:45 – zgłoszenia zawodników, przygotowanie wyposa żenia i zapoznanie si ę z torem pojedynkowym.
09:45 – 10:15 – losowanie przeciwników do pojedynków w etapie I.
10:15 – pierwsze strzały.
Zawody trwają aż do wyłonienia zwyci ęzcy.
6. KONDYCJA BRONI I POSTAWA W CHWILI STARTU
Broń z podpiętym, pełnym magazynkiem i pust ą komorą nabojową. Nie ma ograniczeń w ilości nabojów w
magazynkach oraz ilości magazynków w ładownicach przytroczonych do pasa. Zawodnik przodem do
kulochwytu w postawie wyprostowanej, swobodnej, z r ękami wyprostowanymi w stawie łokciowym.
7. UCZESTNICTWO
Uczestnikami zawodów mog ą być członkowie Klubu STRZELMISTRZ Łódź oraz osoby z poza Klubu
spełniające przynajmniej jedno z nast ępujących kryteriów:
−zawodnicy posiadaj ący aktualną licencj ę PZSS,

−osoby posiadające broń prywatną na podstawie aktualnego pozwolenia na bro ń,
−osoby posiadające broń służbową na podstawie aktualnego dopuszczenia do jej u żytkowania.
8. PUNKTACJA
Indywidualna, ustalana wed ług: w pierszej kolejno ści ilości wygranych pojedynków, a w drugiej kolejno ści
według wyniku uzyskanego w trakcie ostatniego pojedynku.
9. OPŁATY
Dla osób przystępujących do zawodów z w łasną bronią i amunicją 40 zł, niezależnie od ilo ści etapów.
Osoby przystępujące do zawodów bez w łasnej broni korzystają z broni klubowej w ramach w/w op łaty do
której amunicja jest wydawana osobno wg cennika obowi ązującego w trakcie zwyk łych dni klubowych.
10. ZASADY KONKURENCJI
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si ę regulamin konkurencji SpeedSteel
(StalLufka) PZSS.
11. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Bezwzgl ędnie należy przestrzegać zasad bezpieczeństawa w obsłudze broni i regulaminu strzelnicy. Nale ży
podczas całych zawodów używać ochronników s łuchu i oczu, rónież obserwując pojedynki w charakterze
publiczności lub jako zawodnik oczekuj ący.

