Drużynowe Mistrzostwa
Województwa Warmińsko - Mazurskiego
organizowane przez
Klub Strzelecki „Alfa”
w Kętrzynie
REGULAMIN ZAWODÓW
1. Cel zawodów:
 popularyzacja strzelectwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem strzelania
precyzyjnego,
 współzawodnictwo i rywalizacja sportowa,
 wyłonienie najlepszych zawodników,
 zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom
powszechnym,
 edukacja w zakresie przepisów PZSS.
2. Organizator zawodów:
 Warmińsko – Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie,
 bezpośredni organizator:
Klub Strzelecki „Alfa” w Kętrzynie
e-mail: ksalfa@onet.pl
tel.: 609 185 666, 691 743 132, 607 372 920
3. Termin i miejsce zawodów
 12.06.2022 r. (niedziela) godzina 10:00 Strzelnica Klubu Strzeleckiego Alfa Kętrzyn
w Gałwunach,
 szerokość geograficzna: 54,104755. Długość geograficzna: 21,341654,
 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub poszczególnych
konkurencji z przyczyn niezależnych i nie leżących po stronie organizatora.
4. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć:
 strzelcy posiadający licencje zawodnicze PZSS ważną na rok 2022, którzy będą
wchodzili w skład trzy osobowych drużyn,
 drużyna może składać się tylko i wyłącznie z trzech zawodników zrzeszonych w tym
samym klubie,
 każdy klub może wystawić do trzech drużyn, w skład których nie mogą wchodzić
zawodnicy, biorący już udział w zawodach w innej drużynie.

5.







Program zawodów:
rozpoczęcie zawodów,
omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów,
omówienie konkurencji strzeleckich,
rozpoczęcie konkurencji strzeleckich,
zakończenie zawodów,
dekoracja zwycięzców.

6. Konkurencje
I. Pistolet sportowy - Psp 20
 dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
 20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie łącznym
2 x 10 minut,
 celem jest pistoletowa tarcza olimpijska (TS-4),
 pistolet bocznego zapłonu każdego typu (np. Margolin, Hamerli, CZ-122 itp.),
za wyjątkiem pistoletu dowolnego,
 odległość 25 metrów,
 postawa: stojąc z wolnej ręki lub oburącz.















II. Pistolet centralnego zapłonu – Pcz 20
dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
20 strzałów (dwie serie po 10 strzałów do każdej tarczy) ocenianych w czasie 2x10
minut,
pistolet sportowy centralnego zapłonu (kaliber od 7,62 do 9,65 mm)
celem jest tarcza olimpijska (TS-4)
odległość 25 metrów,
postawa: stojąc z wolnej ręki lub oburącz.
III. Karabin sportowy - Ksp 20
dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut,
20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (po 5 do każdej tarczy),
celem jest tarcza karabinowa, przewidziana do strzelań w konkurencji kbks,
karabin bocznego zapłonu o kalibrze 5,6 mm (na amunicja typu long), tylko
z przeziernikowymi przyrządami celowniczymi (np. SM-2, Suhl, Anchutz itp.),
odległość 50 metrów,
postawa: leżąc z podpórką min. 20 cm wysokości, podpórka nie może być na stałe
związana z karabinem.

7. Punktacja
 w zawodach prowadzona jest klasyfikacja drużynowa, oddzielna dla każdej
konkurencji,
 w przypadku równej ilości punktów w poszczególnych konkurencjach o wyższym

miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, a następnie ostatnia seria,
przedostatnia itd.,
 w sytuacji, gdy nadal nie będzie rozstrzygnięcia o wyższym miejscu decyduje większa
liczba 10, 9, 8, itd., w danej konkurencji,
 w przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibrem,
z którego strzelał dany zawodnik.
8. Nagrody
 Za miejsca I - III drużyny otrzymają puchary, a zawodnicy medale i dyplomy,
 Za miejsca IV - VI drużyny i zawodnicy otrzymają dyplomy.
9. Zgłoszenia
Nie istnieje potrzeba wcześniejszego zgłaszania się, zapisy będą odbywały się podczas
Zawodów do godziny 11:00.
10. Koszty uczestnictwa
 warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wniesienie opłaty startowej w wysokości
90,00 zł od drużyny za każdą konkurencję,
 opłaty startowe wnoszone są w dniu startu podczas rejestracji na strzelnicy,
 drużyny mogą uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji.
11. Ustalenia Końcowe
 organizator nie zapewnia:
o okularów ochronnych,
o broni do poszczególnych konkurencji
o słuchawek ochronnych (dostępne będą jednorazowe zatyczki do uszu),
 ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem,
podejmuje kierownictwo zawodów, a ich decyzje są nieodwołalne,
 organizator dla osób startujących w zawodach przewidział ciepły poczęstunek,
herbatę, kawę i wodę,
 rezultaty publikowane będą na stronie w-mzss.pl oraz na profilu KS Alfa Kętrzyn
portalu społecznościowym Facebook.
13. Oświadczenie startującego.
Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się
do stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów
prawnych:
 aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących obostrzeń związanych
z pandemią COVid-19,
 regulaminu strzelnicy,
 regulaminu zawodów.

1. Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę do wykorzystania przez Klub
Strzelecki Alfa Kętrzyn danych osobowych na potrzebę organizacji przez KS Alfa
w Kętrzynie zawodów sportowych, w celu realizacji obowiązków wynikających
z aktualnych aktów prawnych oraz w celu realizacji innych zobowiązań prawno
– organizacyjnych związanych z przynależnością do PZSS i W–MZSS.
2. Administratorem danych osobowych jest Klub Strzelecki Alfa w Kętrzynie z siedzibą
11 – 400 Kętrzyn ul. Dworcowa 1, wpisany do ewidencji klubów sportowych przez
Starostę Kętrzyńskiego Decyzją nr FZWP.4222.15.2017, NIP 742 226 16 72, REGON
368795359, adres mailowy ksalfa@onet.pl, tel. 609 185 666.
3. Zawodnik został poinformowany, iż ma prawo w każdej chwili do żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
4. Zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów prawa oraz zasad
bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią. Zawodnik zobowiązuje się
do ścisłego przestrzegania Regulaminu strzelnicy oraz Regulaminu Zawodów.
5. Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronach
internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Klub Strzelecki Alfa Kętrzyn,
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest
jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zawodów
mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach
promocyjnych i publikacjach Stowarzyszenia. Zrzeka się niniejszym wszelkich
roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem
Stowarzyszenia Klub Strzelecki Alfa Kętrzyn, z tytułu wykorzystywania swojego
wizerunku / głosu / wypowiedzi na potrzeby określone powyżej.
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