ZAWODY MIKOŁAJKOWE 2.12.2018 R. - REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem zawodów jest Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo, ul.
Słoneczna 2, 11-042 Jonkowo („Klub”), będące stowarzyszeniem kultury fizycznej.
Klub posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego LK-1189/2018.
2. Statutowym celem Klubu jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu
sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowym oraz
umiejętności strzeleckich mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny a
także realizacji w zakresie strzelectwa celów i zadań kultury fizycznej oraz rekreacji.
Popularyzacja wiedzy o historii broni palnej poprzez wspieranie jej kolekcjonowania i
organizowanie imprez o charakterze kolekcjonerskim.
II. Informacje o Zawodach
1. Zawody odbędą się w dniu 2 grudnia 2018 r. na terenie strzelnicy w Mątkach koło
Jonkowa.
2. Oficjalnym źródłem informacji o Zawodach jest strona internetowa Klubu, dostępna
pod adresem http://wssjonkowo.pl/.
3. Kluczowe parametry Zawodów:
a) zawody klubowe są prowadzone w formule dynamicznej w oparciu o przepisy
IPSC;
b) minimalna liczba strzałów - czterdzieści pięć;
c) maksymalna ilość miejsc – trzydzieści;
d) liczba torów – pięć;
e) liczba składów – trzy;
f) karabin centralnego zapłonu (semi auto open): 2 tory, 20 strzałów:
 Oś 50: 8 strzałów, 4 tarcze IPSC, 4 tarcze no-shoot;
 Oś100: 12 strzałów, 4 tarcze IPSC, 4 cele metalowe.
g) strzelba (standard manual): 3 tory, 25 strzałów (13 strzałów - naboje śrutowe, 12
strzałów - naboje typu breneka):
 Oś1: 8 strzałów, 6 celów mini popper, 2 cele popper;
 Oś2: 5 strzałów, 5 celów metalowych;
 OśKill Zone: 12 strzałów, 6 tarcz IPSC, 1 tarcza no-shoot.
4. Wyniki zawodników do weryfikacji opublikowane zostaną wyłącznie w formie
elektronicznej na Stronie Klubu.
5. Kąty bezpieczeństwa wynoszą 90° od przodu zawodnika ustawionego dokładnie w
kierunku środka strzelnicy (kulochwytu) oraz podlegają ograniczeniu wysokością
kulochwytów.
III. Rejestracja i opłaty
1. Rejestracja Zawodników odbędzie się przed zawodami od godz. 9:30 do 10:00.
2. Opłata startowa wynosi: 50 PLN (pięćdziesiąt złotych).
3. Opłata arbitrażowa wynosi 50 PLN (pięćdziesiąt złotych).
4. Wszystkie opłaty wnosi się w Biurze Zawodów.
5. Sędziowie i funkcyjni Zawodów są zwolnieni z opłaty startowej.
IV. Obowiązki uczestników Zawodów
1. Zawodnik obowiązany jest zadbać o prawidłowość danych, przekazywanych podczas
rejestracji na Zawodach.
2. Zawody odbywają się na obiekcie odkrytym, a teren Strzelnicy jest nieutwardzony.
Zawodnik jest obowiązany do dostosowania obuwia, ubioru i wyposażenia do
spodziewanych na Strzelnicy warunków, w tym atmosferycznych.
3. Klub może dokonać zmian organizacyjnych w czasie trwania Zawodów. W przypadku
ich wprowadzenia, Klub powiadomi o tym wszystkich Zawodników.

V. Postanowienia końcowe
1. W pozostałym zakresie zastosowanie mają, regulamin Strzelnicy, zasady
bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.
3. Klub zastrzega sobie prawo do odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu,
jeśli są one realizowane w interesie uczestników Zawodów i zgodzie z powołanymi
powyżej przepisami.

