R E G U LA M I N
Otwartych Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w strzelectwie pneumatycznym
CEL ZAWODÓW
 wyłonienie Mistrzów Województwa Podkarpackiego
 promocja strzelectwa sportowego
 integracja środowiska strzeleckiego
 wyłonienie członków kadry wojewódzkiej na 2021 rok
ORGANIZATOR ZAWODÓW



MUKS „Husaria” Krosno
Zarząd Powiatowy LOK w Krośnie

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW
 ze względu na trwającą epidemię COVID-19 zawody zostaną rozegrane w formule
korespondencyjnej na strzelnicach macierzystych klubów
 12-18.12.2020
ZASADY ORGANIZACYJNE
 strzelanie odbywa się na macierzystych strzelnicach klubów zgodnie z ogólnymi zasadami
sanitarnymi oraz szczegółowymi zasadami panującymi w danych miastach i klubach
 strzelanie można odbyć zarówno do tarcz papierowych, jak i do tarcz elektronicznych
 w szczególnych przypadkach (np. izolacja domowa lub kwarantanna), po uzgodnieniu z
organizatorem, dopuszcza się zaakceptowanie do zawodów pliku z trenażera SCATT
(zakładając domyślne ustawienia współczynnika F: dla karabinu 35, dla pistoletu 12)
 zawodnicy strzelający do tarcz elektronicznych wysyłają plik PDF wygenerowany przez
oprogramowanie tarczy na adres strzelnica@husariakrosno.pl. W pliku powinna zostać
zapisana data oraz godzina strzelania, wynik strzelania, wyniki poszczególnych serii oraz
lista strzałów kolejno od pierwszego do ostatniego. Plik powinien zostać nazwany imieniem
i nazwiskiem osoby strzelającej
 w przypadku braku możliwości wygenerowania PDF dopuszcza się do klasyfikacji skan
wydruku lub (po wcześniejszym uzgodnieniu) zdjęcie ekranu, pod warunkiem, że będą na
nim widoczne w kolejności od pierwszego do ostatniego wszystkie oddane w konkurencji
strzały (w praktyce oznacza to zdjęcie po każdej pełnej serii – czyli liczba zdjęć odpowiada
liczbie serii), a na zdjęciu widoczna jest data oraz godzina odbycia strzelania.
 Należy pamiętać, by dla konkurencji karabinowych tarczę elektroniczną ustawić na wartości
dziesiętne (SCATT lub inne trenażery tego typu nie są tarczą elektroniczną!!!)
 komplety tarcz papierowych powinny zawierać właściwą ilość tarcz (2 strz. w
konkurencjach KPN, 5 strz. w konkurencjach PPN), czyli odpowiednio KPN40 – 20 tarcz,
KPN50 – 25 tarcz, KPN60 – 30 tarcz; PPN40 – 8 tarcz, PPN50 – 10 tarcz, PPN60 – 12 tarcz
oraz regulaminową i wypełnioną metryczkę (wzór do pobrania na stronie PZSS).
 Tarcze powinny być ponumerowane fabrycznie, bądź w szczególnych przypadkach ręcznie
wg schematu nr tarczy/nr kompletu – zgodnie z nr kompletu widocznym na metryczce.
 Przestrzeliny, nie powinny mieć żadnych śladów użycia kalibromierza lub innego
urządzenia pomiarowego
 Dopuszcza się użytkowanie tylko tarcz ze znakiem „approved by ISSF”, np. firm kruger,
tarczestrzeleckie lux itp. Tarcze o niewłaściwej gramaturze i strukturze papieru mogą zostać
błędnie odczytane przez skaner tarcz i nie zostaną wzięte pod uwagę.




W przypadku nie posiadania odpowiednich tarcz w klubie po wcześniejszym uzgodnieniu i
pokryciu kosztów przesyłki możliwe jest przygotowanie kompletów tarcz przez
organizatora.
Jeżeli klub wysyła do oceny więcej, niż jeden komplet tarcz, powinny one być zapakowane
w sposób uniemożliwiający ich pomieszanie.

PROGRAM ZAWODÓW
karabin pneumatyczny 40 strzałów – młodzicy
karabin pneumatyczny 40 strzałów – młodziczki
karabin pneumatyczny 50 strzałów – juniorzy młodsi oraz juniorki młodsze
karabin pneumatyczny 60 strzałów – OPEN* (juniorzy, seniorzy, juniorki oraz seniorki)
pistolet pneumatyczny 40 strzałów – młodzicy
pistolet pneumatyczny 40 strzałów – młodziczki
pistolet pneumatyczny 50 strzałów – juniorzy młodsi oraz juniorki młodsze
pistolet pneumatyczny 60 strzałów – OPEN* (juniorzy, seniorzy, juniorki oraz seniorki)
* - w przypadku większej ilości zgłoszeń w kategoriach OPEN oraz juniorzy młodsi zostanie
wprowadzony dodatkowy podział mężczyźni/kobiety.
KLASYFIKACJA
 indywidualna osobna dla młodzików oraz łączona dla starszych kategorii wiekowych
 zespołowa – trzy najlepsze wyniki klubu w dyscyplinach karabin oraz pistolet (do wyniku
zespołu (liczą się cztery pierwsze serie zawodnika)
 klubowa – na podstawie tabeli medalowej
NAGRODY
 za miejsca I – III – medale i dyplomy
ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
 Zgłoszenia imienne prosimy przesyłać pod adres strzelnica@husariakrosno.pl z podziałem
na konkurencje oraz kategorie wiekowe do dnia 11.12.2020
 W zgłoszeniu powinno zostać zaznaczone, kto strzela do tarcz papierowych, kto do
elektronicznych (rodzaj systemu)
 W przypadku zapotrzebowania na przygotowanie regulaminowych tarcz przez
organizatorów termin zgłoszeń 8.12.2020 (potrzebny czas na przesyłkę kurierską)
 Do klasyfikacji brane pod uwagę będą komplety tarcz nadane kurierem lub pocztą
NAJPÓŹNIEJ w ostatnim dniu zawodów, tj. 18.12.2020
 pliki pdf, zdjęcia ekranów oraz pliki ze SCATTA należy wysłać na e-mail we wskazanym
terminie
 Ogłoszenie wyników nastąpi po podliczeniu i sklasyfikowaniu wszystkich zgłoszonych
zawodników, w miarę możliwości technicznych przed 24.12.2020.
 adres do wysyłki tarcz zainteresowani otrzymają w odpowiedzi zwrotnej na zgłoszenie.
SPRAWY FINANSOWE
 ze względu na formułę zawodów brak opłaty startowej. Uczestnicy zawodów, którzy
zgłoszą zapotrzebowanie na regulaminowe tarcze ponoszą koszt wysyłki kurierskiej
przygotowanych kompletów tarcz
RÓŻNE
 w zawodach obowiązują przepisy PZSS i powyższy regulamin
 w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury
 pozostałe informacje w sprawie zawodów: Tomasz Jerzak (519 477 719)

