TURA X
REGULAMIN
Turnieju Strzeleckiego

GoodShot Cup
Dla Członków Klubu Strzeleckiego Cover
oraz Strzelców GoodShot
pod honorowym patronatem
Prezesa Klubu Strzeleckiego Cover.
I. ORGANIZATOR:

Instruktorzy GoodShot przy
ul. Merliniego 4 w Warszawie.

współudziale

Strzelnicy

Warszawianka

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:

W zawodach mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające dokument
potwierdzający przynależność do Klubu Strzeleckiego Cover oraz osoby które do
końca 2019 roku uczestniczyły w szkoleniu ALFA prowadzonym przez
instruktorów GoodShot.
Pracownicy organizatora nie mogą brać udziału w turnieju.
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II. MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU:

Strzelnica Warszawianka ul. Merliniego 4 w Warszawie. Zawody rozgrywane
będą sobotę lub w niedzielę. Szczegółowe terminy na stronie www.goodshot.net.pl
III. TERMIN TURY VIII:

Tura X odbędzie się 24 października br. w godz. 8:00 – 12:00
IV. KONKURENCJE:

Strzelanie Dokładne
Tarcza: 2 x nt-23p
Amunicja 2 x 6 szt.
Odległość: 20 m.
Czas: 60 sekund
Postawa: stojąca
Strzelec przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu
(z wyłączeniem pistoletów maszynowych) w kalibrze do 11,43 mm oraz dwa
magazynki, kabura i ładownica umieszczona na pasie głównym lub udzie.
Magazynki załadowane po 6 sztuk. Jeden podpięty do chwytu broni, drugi
w ładownicy. Broń w kaburze nieprzeładowana. Na sygnał gwizdka zawodnik
dobywa broń, przeładowuje i oddaje 12 strzałów z wymianą awaryjną magazynka
(wymiana następuje po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka pierwszego)
do tarcz nt-23p. Pierwsze sześć strzałów (ręka prawa) do tarczy umieszczonej po
prawej stronie, drugie sześć strzałów (ręka lewa) do tarczy umieszczonej po lewej
stronie. Zawodnik kończy konkurencję w momencie oddania 12-go strzału lub
skończenia się czasu. Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” sprawdza broń i
okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez
prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę
kulochwytu następnie chowa ją do kabury bez podpiętego magazynka. Każdy
strzał oddany po upływie 60 sekund skutkował będzie odjęciem najlepszej
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przestrzeliny z tarczy. Trafienie w tarczę więcej niż 6-ma pociskami skutkować
będzie odjęciem najlepszej przestrzeliny z tarczy.
Konkurencję zaczyna sygnał gwizdka, zakończenie sygnalizowane jest
gwizdkiem i wyłączeniem oświetlenia celów. Wszelkie niesprawności broni
możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa we własnym zakresie
w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.
Strzelanie szybkie
Tarcza: 6 x TS-9,
Amunicja: 2 x 6 szt.
Odległość: 10 m,
Czas: 30 sekund
Postawa: stojąca,
Strzelec przygotowuje się do strzelania. Pistolet centralnego zapłonu
(z wyłączeniem pistoletu maszynowego) w kalibrze do 11,43 mm oraz dwa
magazynki, kabura i ładownica umieszczona na pasie głównym lub udzie.
Zawodnik ustawia się na stanowisku, jeden magazynek podpięty do chwytu broni,
drugi w ładownicy. Broń w kaburze nieprzeładowana. Na sygnał gwizdka
zawodnik dobywa broń przeładowuje i oddaje 6 strzałów, trzymając broń w ręku
prawym, po jednym do każdej tarczy, następnie wymienia magazynek i oddaje po
jednym strzale do każdej tarczy trzymając broń w ręku lewym. Zawodnik kończy
konkurencję w momencie oddania 12-go strzału lub skończenia się czasu. Każda
tarcza może być ostrzelana maksymalnie dwa razy. Każda przestrzelina powyżej
dwóch na jednej tarczy będzie odejmowana od wyniku (najwyższa wartość
przestrzeliny). Na komendę „rozładuj do przejrzenia broń” zawodnik sprawdza
broń i okazuje do przejrzenia prowadzącemu strzelanie, po przejrzeniu przez
prowadzącego strzelec zwalnia zamek i oddaje strzał kontrolny w stronę
kulochwytu, następnie chowa ją do kabury bez podpiętego magazynka. Trafienie
w prostokąt tarczy ts-9, 10 liczone jest za 10 pkt.
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Konkurencję zaczyna sygnał dźwiękowy. Wszelkie niesprawności broni
możliwe do usunięcia podczas strzelania zawodnik usuwa we własnym zakresie
w czasie przeznaczonym na wykonanie konkurencji.
Zawodnicy występują indywidualnie. W przypadku takiego samego wyniku
dwóch lub więcej zawodników w turze, decydują kolejno: wynik strzelania
szybkiego, ilość najwyżej punktowanych przestrzelin i tak w dół. Obliczanie
wyników odbywać się będzie na stanowisku sędziowskim, zawodnik może być
obecny przy obliczaniu wyniku. W przypadku wątpliwości przestrzeliny
kalibrowane będą najwyższym dopuszczonym kalibrem do zawodów tj. 11,43 mm.
V. KOSZT TURNIEJU:

Koszt jednej rundy to 70 zł dla osób z własną bronią i amunicją, 95 zł. dla osób
korzystających z broni i amunicji klubowej.
VI. NAGRODY:

Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w całym turnieju jest pistolet:

Heckler & Koch SFP9 9x19 mm
ufundowany przez GoodShot. W każdej rundzie turnieju będą wręczane dyplomy
i medale za zajęcie I-III miejsca. W przypadku gdy zwycięzca nie posiada
zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, nagrodę będzie można odebrać do
30 dni po zakończeniu turnieju. W przypadku gdy zwycięzca nie posiada
pozwolenia na broń w chwili zakończenia turnieju broń będzie czekała na stanie
klubu przez 6 miesięcy.
VII.

OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO:

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i będzie go
przestrzegał, przez złożenie podpisu na metryczce. Startujący oświadcza, że
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z
2000 r. z późn. zmianami) przez KS Cover oraz wykorzystanie jego wizerunku, co
poświadcza podpisem na metryczce.
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VIII. PROTESTY I REKLAMACJE:

Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego
należy składać bezzwłocznie do Organizatora Zawodów. Aby złożyć protest należy
wpłacić kaucję w wysokości 250 zł. Reklamacje dotyczące błędów pisarskich
uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od zamieszczenia na stronie
Organizatora komunikatu z zawodów.
IX. ZGŁOSZENIA:

Rejestracja na poszczególne tury za pomocą maila, SMS „imię i nazwisko KS
Cover/szkolenie ALFA” na numer telefonu 505 966 145 (Marek Walczak),
instruktor.strzelania@gmail.com do czwartku w tygodniu startowym.
X. SKŁAD SĘDZIOWSKI:

Sędzia Główny Zawodów – Piotr Majewski
Zastępca Sędziego Głównego – Robert Oleksiak
Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej – Marek Walczak
Pozostali sędziowie stanowiskowi powołani będą ze stanu instruktorów.
XI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Zalecane jest aby biorący udział w zawodach byli ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków.

Powodzenia
Zespół GoodShot

GoodShot
5

