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Regulamin 

Cykl otwartych zawodów WSS 7.62 

Cel zawodów 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego. 
  Sprawdzenie aktualnej formy startujących zawodników. 
  Wyłonienie najlepszych strzelców. 

 
Organizator
 
 Wielkopolskie Stowarzyszenie Strzelców 7.62
 64-980 Trzcianka ul.Gorzowska 56C. 

Termin i miejsce zawodów 

 Zgodnie z kalendarzem WZSS Poznań 

Konkurencja - rozpoczęcie godz. 10.00 
 Karabin sportowy-20 (Ksp-10) 

 - 3 strzały próbne 
 - 10 strzałów ocenianych 
 - postawa leżąc bez podpórki odległość 50 m 
 - 5 minut seria próbna , 20 minut serie oceniane 

 
 Pistolet sportowy-10 (Psp-10) 

 - seria próbna 3 strzałowa i 2 serie oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut 
 na serię, postawa stojąc z jednej ręki (dopuszcza się strzelanie oburącz) . 

 Pistolet centralnego zapłonu-5 (Pcz-5) -seria próbna 3 strzałowa i 1 seria 
 oceniana 5 strzałowa w czasie 5 minut na serię, postawa stojąc z jednej 

 ręki (dopuszcza się strzelanie oburącz), tarcze do strzelań dokładnych na 25 m. 

 Karabin centralnego zapłonu-5 (Kcz-5) -seria próbna 3 strzałowa i 1 serie 
 oceniana 5 strzałowa w czasie 5 minut na serię, postawa stojąc z oparciem o słup, tarcze 
do strzelań karabinowych na 100 m. 

 Strzelanie śrutowe popery - broń z lufami gładkimi której kaliber nie przekracza 12 ,  5 
poperów. Do każdego popera przewidziane jest oddanie jednego strzału, zliczany jest 
całkowity czas od startu, do wystrzelenia ostatniego pocisku. O miejscu decyduje ilość 
trafionych poperów i jak nakrótszy czas strzelania. Dodatkowy czas zostanie doliczony w 
przypadku nietrafienia w poper – +5s, trafienie czerwonego - +10s

 Strzelanie śrutowe Trap 25 - broń z lufami gładkimi której kaliber nie przekracza 12 ,  
rzutek prawidłowych 25 (25 pojedynczych). Do każdego rzutka może być oddany jeden 
strzał, po oddaniu strzału do rzutka strzelec nr 1musi być gotowy do przejścia na stanowisko



nr 2 kiedy tylko strzelec nr 2 wystrzeli do swojego rzutka. Pozostali zawodnicy w zmianie 
muszą postępować tak samo poruszając się od strony lewej do prawej.

 

Uczestnictwo 
 W zawodach biorą udział członkowie klubów i sekcji strzeleckich posiadający 
 licencje PZSS. 

Klasyfikacja i nagrody 

 Klasyfikacja indywidualna 
 Za I, II, III miejsca dyplomy w każdej konkurencji. 

Zgłoszenia 
 Zgłoszenia w biurze zawodów  na bierząco w dniu zawodów. 

 Kolejność strzelania według list startowych. 

Koszty uczestnictwa 
 Startowe w każdej konkurencji oprócz TRAP 30zł za osobo start. TRAP 50zł

Broń i amunicja 
 Uczestnicy strzelają z broni i amunicji własnej, istnieje możliwość udostępnienia 
 przez organizatora broni po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Przepisy końcowe 
 Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ISSF. 

 Wszystkich uczestników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów PZSS oraz 
 zasad bezpieczeństwa na strzelnicy, w sprawach nie ujętych regulaminem 
 sędzia główny zawodów podejmuje decyzje ostateczne. 

 Zawody prowadzą sędziowie wyznaczeni przez organizatora po wcześniejszej 
 akceptacji przez Kolegium Sędziów WZSS. 
 Z zawodów sporządza się komunikat podpisany przez Przewodniczącego Komisji 
 Klasyfikacyjnej oraz Sędziego Głównego. 

 

 

   Organizator   
 
 

 


