
REGULAMIN
XI zawodów strzeleckich JTS „Strzelec” 19.08.2018r.

1. Cel zawodów
- popularyzacja strzelectwa sportowego
- integracja posiadaczy broni
- doskonalenie umiejętności strzeleckich
2. Organizacja
Organizatorem zawodów jest Jeleniogórskie Towarzystwo Strzeleckie „Strzelec”, Al. Wojska Polskiego 89/1,
58-500 Jelenia Góra. Kontakt jacek.pawlus@strzelec.org, 664 550 343
Zawody są ujęte w kalendarzu DZSS i służą do przedłużenia licencji.
3. Termin
Zawody odbędą się 19 sierpnia 2018 roku od godziny 11.00 do 16.00. Biuro zawodów czynne do 13.00
4. Miejsce
Zawody odbędą się na strzelnicy JTS Strzelec na terenie byłego poligonu 18 Karkonoskiego Pułku 
Przeciwlotniczego. Dojazd ulicą Sudecką i Aleją Solidarności lub od strony Łomnicy drogą od gospodarstwa
„Kozia Łąka”. 
5. Konkurencje
- Pistolet bocznego zapłonu, otwarte przyrządy celownicze, dystans 25m, tarcza TS/2, 10 ocenianych 
strzałaów
-  Karabin Sportowy - karabin bocznego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze, dystans 50m, tarcza 
Ksp, 10 strzałów do tarczy, pozycja leżąc.
- Karabin centralnego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze, dystans 100m, do tarczy, 10 strzałów, 
pozycja siedząc
- Strzelba gładkolufowa I, otwarte przyrządy celownicze, strzelanie do 6 celów ruchomych na czas
- Strzelba gładkolufowa II, otwarte przyrządy celownicze, strzelanie do 6 celów ruchomych na czas

Maksymalny czas konkurencji to 15 minut, w konkurencjach pistoletowych można używać rewolwerów.
6. Uczestnictwo
W zawodach mogą startować zawodnicy z licencją PZSS, posiadacze patentu PZSS, członkowie JTS 
„Strzelec”, posiadacze broni palnej kolekcjonerskiej oraz zaproszeni goście. 
7. Klasyfikacja
Indywidualna według wyników. 
8. Nagrody
Organizator pozostawia sobie możliwość wprowadzenia nagród za uzyskane wyniki.
9. Koszty uczestnictwa
Opłata wpisowa to 10 zł za konkurencję. 
Wypożyczenie broni i amunicji jeżeli uczestnik nie posiada swojej to 20 zł za konkurencję. 
Zawodnik startuje w dowolnie wybranej przez siebie liczbie konkurencji – od 1 do 6.
Dzieci i młodzież będąca pod opieką dorosłych startujących w zawodach może wziąć udział w konkurencji 
specjalnej Karabin Sportowy za darmo.
10. Dodatkowe informacje
Uczestnicy posiadający własną broń mają obowiązek posiadania wskaźników bezpieczeństwa. Okulary i  
słuchawki ochronne lub zatyczki organizator zapewni na stanowiskach strzeleckich. 

Wszelkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie www.strzelec.org oraz profilu JTS Strzelec na 
portalu Facebook. 
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