I Ogólnopolski Turniej Pistoletowy
o SUPER PUCHAR
Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze
RUNDA PIERWSZA: „PUCHAR 30-LATKA”
14.04.2019r.
Strzelnica MOSiR Zabrze ul. Matejki 6
Regulamin RUNDY PIERWSZEJ:
Termin i miejsce:

14.04.2019r.,strzelnica MOSiR, Zabrze ul. Matejki 6, godz.10.00

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze,
inne osoby zaproszone, posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS
oraz osoby posiadające pozwolenie na broń oraz funkcjonariusze i żołnierze.

Konkurencja:

Pistolet w kalibrze 9×19mm.,rewolwery wykluczone, można strzelać
oburącz .Odległość 25m, 20 strzałów -bez strzałów próbnych.
Tarcza wg wzoru nr 1, po 5 strzałów do środków z „olimpijki” i 10 strzałów
do sylwetki. Czas łączny 2 minuty 30 sekund.
Obowiązkowa wymiana magazynka po oddaniu min jednego strzału,
kolejność ostrzeliwania celów dowolna.

Punktacja i klasyfikacja:

Punktacja zgodnie w wartościami przestrzelin - prostokąt w TS-10 - 7pkt.
Indywidualnie suma punktów zawodnika.
W przypadku remisów decydują przestrzeliny w tarczach „olimpijskich”.
Zespołowo suma punktów zespołu -zespół stanowi dwóch
zawodników. Zespoły występują w niezmiennych składach dwuosobowych
we wszystkich trzech rundach SUPER PUCHARU.

Inne:

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.
Dozwolone lunety obserwacyjne do kontroli przestrzelin.
Zacięcia i niewypały zawodnik usuwa we własnym zakresie
Broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” własna lub klubowa, goście
broń i amunicja własne.
Obowiązek używania okularów i ochronników słuchu.
Goście z własną bronią i amunicją opłata startowa 30zł., członkowie TS
TEMIDA opłata startowa 10zł, płatne na miejscu.

Informacje dodatkowe:

Dominik GALEJA tel:532-687-426,
Rejestracja za pomocą SMS „NAZWISKO, imię, klub” na numer telefonu
532-687-426,
ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI w dniu 12.04.2019r. o godzinie 18.00,

Nagrody:

Puchary za miejsca I-III, medale za miejsca I-VI dyplomy za miejsca I-VI.
Drobne upominki za miejsca I-III.(INDYWIDUALNIE)
Dyplomy i medale za miejsca I-III (ZESPOŁOWO)

TARCZA wz nr 1

I Ogólnopolski Turniej Pistoletowy
o SUPER PUCHAR
Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze
RUNDA DRUGA: „Puchar Założycieli T.S Temida”
25.05.2019 r.
Strzelnica TEMIDA ENERGIA
Zabrze ul. Jodłowa 9
Regulamin RUNDY DRUGIEJ:
Termin i miejsce:

25.05.2019r.,strzelnica TEMIDA ENERGIA, Zabrze ul. Jodłowa 9
godz.10.00.

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze,
inne osoby zaproszone, posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS
oraz osoby posiadające pozwolenie na broń oraz funkcjonariusze i żołnierze.

Konkurencja:

Pistolet w kalibrze 9×19mm.,rewolwery wykluczone, można strzelać
oburącz .Odległość 25m, 20 strzałów -bez próbnych po 5 strzałów do
środków z „olimpijki” i 10 strzałów do sylwetki., postawa stojąc.
Tarcza wg wzoru nr 2, Czas łączny 2 minuty.
Obowiązkowa wymiana magazynka po oddaniu min jednego strzału.

Punktacja i klasyfikacja:

Uwaga: centralna 10 na środku tarczy pp-1 (okrąg linii przerywanej) będzie
liczona jako 10, dalej 10 będzie liczona jako 9, 9 będzie liczona jako 8, itd
Indywidualnie suma punktów zawodnika.
W przypadku remisów decydują przestrzeliny w tarczach „olimpijskich”.
Zespołowo suma punktów zespołu -zespół stanowi dwóch
zawodników. Zespoły występują w niezmiennych składach dwuosobowych
we wszystkich trzech rundach SUPER PUCHARU.

Inne:

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.
Dozwolone lunety obserwacyjne do kontroli przestrzelin.
Zacięcia i niewypały zawodnik usuwa we własnym zakresie
Broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” własna lub klubowa, goście
broń i amunicja własne.
Obowiązek używania okularów i ochronników słuchu.
Goście z własną bronią i amunicją opłata startowa 30zł, członkowie TS
TEMIDA opłata startowa 10zł, płatne na miejscu.

Informacje dodatkowe:

Dominik GALEJA tel:532-687-426,
Rejestracja za pomocą SMS „NAZWISKO, imię, klub” na numer telefonu
532-687-426,
ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI w dniu 23.05.2019r. o godzinie 18.00,
Puchary za miejsca I-III, medale za miejsca I-VI dyplomy za miejsca I-VI.
Drobne upominki za miejsca I-III.(INDYWIDUALNIE)
Dyplomy i medale za miejsca I-III (ZESPOŁOWO)

Nagrody:

Tarcza wz nr 2

I Ogólnopolski Turniej Pistoletowy
o SUPER PUCHAR
Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze
RUNDA TRZECIA : „Puchar Spawacza”, oraz FINAŁ.
29.06.2019r. godz.10.00
Strzelnica TEMIDA ENERGIA
Zabrze ul.Jodłowa 9
Regulamin RUNDY TRZECIEJ:
Termin i miejsce:

29.06.2019r.,strzelnica TEMIDA ENERGIA, Zabrze ul. Jodłowa 9
godz.10.00.

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze,
inne osoby zaproszone, posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS
oraz osoby posiadające pozwolenie na broń oraz funkcjonariusze i żołnierze.

Konkurencja:

Pistolet w kalibrze 9×19mm., rewolwery wykluczone, można strzelać
oburącz .Odległość 25m, 20 strzałów -bez próbnych po 5 strzałów do
środków z „olimpijki” i 10 strzałów do sylwetki, postawa stojąc.
Tarcza wg wzoru nr 3, Czas łączny 90sekund .
Obowiązkowa wymiana magazynka po oddaniu min jednego
strzału. Kolejność ostrzeliwania celów dowolna.

Punktacja i klasyfikacja:

Punktacja zgodnie w wartościami przestrzelin. Sylwetka cała punktowana,
kolejno środek 7pkt. dalej 5pkt. 4 pkt i 3 pkt.
Indywidualnie suma punktów zawodnika.
W przypadku remisów decydują przestrzeliny w tarczach „olimpijskich”.
Zespołowo suma punktów zespołu -zespół stanowi dwóch
zawodników. Zespoły występują w niezmiennych składach dwuosobowych
we wszystkich trzech rundach SUPER PUCHARU.

Inne:

Obowiązują zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim.
Dozwolone lunety obserwacyjne do kontroli przestrzelin.
Zacięcia i niewypały zawodnik usuwa we własnym zakresie
Broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” własna lub klubowa, goście
broń i amunicja własne.
Obowiązek używania okularów i ochronników słuchu.
Goście z własną bronią i amunicją opłata startowa 30zł., członkowie TS
TEMIDA opłata startowa 10zł, płatne na miejscu.

Informacje dodatkowe:

Dominik GALEJA tel:532-687-426,
Rejestracja za pomocą SMS „NAZWISKO, imię,klub” na numer telefonu
532-687-426,
ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI w dniu 27.06.2019r. o godzinie 18.00,

Nagrody:

Puchary za miejsca I-III, medale za miejsca I-VI dyplomy za miejsca I-VI.
Drobne upominki za miejsca I-III.(IDYWIDUALNIE)
Dyplomy i medale za miejsca I-III (ZESPOŁOWO)

TARCZA wz nr 3

- Po ostatniej rundzie SUPER PUCAHRU 29.06.2018 zostaną wręczone SUPER
PUCHARY indywidualne za miejsca I-III, medale za miejsca I-VI dyplomy za
miejsca I-VI oraz nagrody główne dla najlepszych trzech zawodników w klasyfikacji
zawodników łącznej z wszystkich trzech rund.
Klasyfikacja zespołowa łaczna po trzech rundach SUPER PUCHARU: Nagrody
upominki dla miejsca I-III dla miejsc IV-VI dyplomy, medale.

NAGRODA GŁÓWNA ZA III MIEJSCE W SUPER PUCHARZE: POPER

NAGRODA ZA GŁÓWNA ZA II MIEJSCE W SUPER PUCHARZE: POPER

NAGRODA GŁÓWNA ZA I MIEJSCE W SUPER PUCHARZE: POPER

SPONSOR NAGRÓD GŁÓWNYCH:

Konkurencja dodatkowa „Wściekła piętnastka”
o Nagrodę autora tej konkurencji Bohdana Żyły.
Konkurencja dodatkowa zostanie rozegrana w dniu 29.06.2019r.,po zakończeniu i podsumowaniu
trzech rund SUPER PUCHARU Towarzystwa Sportowego TEMIDA.
Do tej konkurencji zakwalifikuje się 12-tu najlepszych zawodników z klasyfikacji łacznej po trzech
rundach
Konkurencja FINAŁ „Wściekła Piętnastka”
-Pistolet kal.9mm,
-Postawa startowa stojąc „relax”,broń w kaburze z dołączonym magazynkiem, nieprzeładowana,
-Odległość 15m,bez strzałów próbnych,
-Czas 15s.,mierzony TIMEREM,
-Amunicja w magazynkach, dowolna ilość,
-Tarcza standardowa papierowa IPSC,
-Decyduje ilość przestrzelin w tarczy – jedna przestrzelina 1 punkt.
-Wymiana magazynka nie jest konieczna,
-Obowiązek używania okularów i ochronników słuchu.
Informacje dodatkowe dla tej konkurencji: Bohdan Żyła tel. 502 324 200,
Nagrody:

-Nagroda Bohdana Żyły, za I miejsce w finale indywidualnym, medal,
upominek, dyplom
-dyplomy, medale, upominki za miejsca II-VI w finale indywidualnym

Klasyfikacja indywidualna łączna będzie liczone do klubowego rankingu Grand Prix 2019
Na zakończenie zawodów rozlosowane będą trzy upominki, dla obecnych zawodników.
Tarcza IPSC – wzór:

opracowanie:
Dominik Galeja
Mariusz Żyła
Bartłomiej Mondel

