
REGULAMIN ZAWODOW

POZNAN FIVE STEEL
O PUCHAR PREZESA WIELKOPOLSKIEGO
ZWLĄZK.V STRZELECTWA SPORTOWEGO

I. cEŁzA§roDÓ_w

1. Doskonalenię umiejętności strzęleckich klubów i stowarzysr,ęń strz.eleckich.
2. Popularyzacja sportu strzeleckiego

II. OR9ANIZATOR ZAWODÓW

Wielkopolski Związek Strzelectwa §pottowego

Srielkopolskie Towarzystwo §trzeleckie TARCZA POZNAŃ

ilI. TERMIN I MIn §cE zAuIoDów

PHZEW|DZIANE Iv EDYGJE _ L|§ToPAD , GRuDzlEŃ , LUTY , MAR;zEc

I EDYC.IA - 2S.lt.2O22 ( Piątek l od 10.0O do 18.fi)
- 26.L1.2o22
- 27,t1.2o22

II EDYe^rA _ 16.!2.20/22
- L7.12.2o23
_ 18.12.2a23

Sobota } od 9.0O do 18.0O
Niedziela I od 9.0O do 15.0O
Piątek } od 10.0O do 18.()()
§obota } od 9.0O do 18.0O
Niedzielą l od 9.0O do 15.0O

tII EDYC.IA _ LUTY 2o/2:§- TERilrIN Do U§TALEI{IA

Iv EDYCJA _ MARzEc 20/23 TERIuIN Do USTALENIA

§trzelnlca sportowa §ITRO Mościenica Oś. Llpowe 16

Wl EtK0 P0 LsKl E TOWARZYSTW0 §IRztltcil E

TARCZA POZNAN
ul. Główna 37

62-023 Borówiec
REGoN 384419997



Tv. Ko§KURENCJA

1. Pistolet - 6 Torów . min.ilość strzałów 16O

2. Karabin PCC - 6 Torów . min.ilość strzałów 16O

3. Karabin Mini Rifle - 6 Torów , min.ilość strzałów 160,

V. BROŃ I AMUNICJA

Pistolet

Trąy klasy sprzętowe : Production , Standard , Production Optisc , Open .

Broń oraz, amunicja własna lub organizatora .

karabin pcc

Jedna klasa sprzętowa : Optisc
Karabin oraz amunicja własna lub organtzatora ,

Karabin Mini Rifle

Dwie klasy sprzętowe : Open
Karabin oraz amunicja własna .

VI. PUNKTAC.'A zAwoDÓw

Wlttl(OF0 L§(l E TOWAE;Y§TWs sTRZEtEfi lE
-iARczA pOzNAŃ

ul, Główna 37
62-023 Borówiec
REGoN 384419997

Szczegołowy regulamin konkurencji w Zalączniku nr.1



vn. §AGRoDY

Każda edycja i klasa { klasyfikacjaprzy minimum 5 zawodnikach }:

1. Pistolet , Karabin PCC , Karabin Mini Rifle : I - III MEDALE

ZaIIl EDYCJE ŁI\CZNIE:

1. Plstolet , Karabin PCC n Karabin llfiini Rlfle :

I - HI llflieJsce Puchary ufundowane pfzez ?ręze§a WZ§S

vlil. zGŁoszENIA

I. Zgłoszenia do zawodów §lko telefonicznie na .vq1iznaczone godziny Kłżdy
zgŁaszający się zawodnik ma możIiwość wyboru jednego z trzech ustalonych dni w
miesiącu oraz godziny .

Telefon do rejestracji :6Ot722378

Ix. zA§ĄpY ĘI§Arv§olEĄl{IA

Przed przystąpieniem do zawodów, raułodnicy wpłacają startowe w wysokości

'l. Pistolet - {2O zł.
2. Karabin PCG - 12O Ą,
3. Karabin Mini Rifle - 12a zł.

Jest możliwość stnelenia zawodów z pistoletu w różnych klasach
sprzętowych .

X. POSTANOWIENIA KOŃCOUIE

Wl ELKO P0 tsKl E T(}WARZYSTW0 §TRZELE(RlE
TARCZA POZNAN

ul. Główna 37
62-023 Borówiec

REGoN 384419997

I. zaurody z,ostartą pfzeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem
oraz w oparciu o przepisy PZSS .

2. Sprawy sporne i protesty rozstrzygać będzie Sędzia Główny zawodów.



Zńączniknr.I

Regulamin strzelania FIVE STEEL

1. Główne zasady: punktowanie w FIVE STEEL jest proste - twój czas jest twoim wynikiem!
Zawodnik kużdy tor strzela cńery t&4 , a składa się on z pięciu celów, nazywanych ,,płytkami".
Cztery płytki są płytkami zwykłymi (standard plate), a piąta jest płytką kończącą (stop plate).
KńdazwykłapĘtka musi być trafiona co najmniej razprzed trafieniem płytki kończącej, aby uniknąć
naIiczatiakary. Zawodnicy mogą wystrzelić tyle pocisków ile uważajązakonieczne. Najgorszy ptzebteg
na danym torze jest odrzucany. a suma czasów pozostĄch przebiegów stanowi punktację zawodnika na
danym torzę. Suma wyników zposzczególnych torów stanowi punktację zawodnika w meczu i decyduje o
kolejności w tabeli wyników.

2. Maksymalny czas: maksymalny czasjednego przebiegu jest ograniczony do 30 sekund. Strzały oddane
po limicie czasu nie są liczone. Po osiągnięciu limitu czasu zawodnik zostanie za*Ąrmany Maksymalny
wynik natorzę wynosi 30 sekund, niezależnię od ilości trafień i kar.

3. Nietrafienie (pĘtki zrvykłe): zakużdę nietrafienie płytki nvykłej przed trafieniem płytki kończącej
zawodnik otrzymuje karę plus 3 sekundy dodawane do czasu, jaki zarł,odnik osiagnął w przebiegu. Jeśli
pocisk zostawia v"yruźny ślad na powierzchni czołowej płytki lub na jej brzegu trafienie zaLicza się. Jeśli
nie ma dostrzegalnego śladu, to nie zalicza się trafienia. Decyzja Sędziego toru o nie zaliczeniu trafienia
jest ostatecznaińe podlega dyskusji lub apelacji do Sędziego Głównego.

4. Nietrafienie (płytka kończąca): jeśli zawodnik nie trafi pĘtki kończącej, to jego czas z tego przebiegu
wynosi 30 sekund.

5. Remis (klasyfikacja ogólna): W prąvpadku remisórł,w klas_vfikacji ogólnej lvygrywa ten zawodnik,
który ma więcej pierwszych miejsc na torach. Jeśli Zaden nie ma pierwsąvch. to drugich. trzecich itd.

6. Remis (na torze): W przypadku remisów na torach !\ygry\Ą,a ten zawodnik, który ma najszybszy czas
przebiegu,

7. Creepingz Zawodnik, który poruszy się przed sygnałem startu otrąvmuje karę plus 3 sekundy.

8. Klasy sprzętowe: pistolet : Production , Production Optisc , Standard , Open , Karabin PCC : Optisc
Karabin Mini Rifle : Open

9. Przepisy bezpieczeństwa i inne: w kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem (komendy,
zasady bezpteczeństwa itp.) stosuje się przepisy IPSC .

WlELK(lPOL§l(lE TOWARZY§TW0 §TnzELEeRlE
TARCZA POZNAŃ

ul. Główna 37
62-023 Borówiec

REGoN 384419997


