
Zawody Ostatni Gasi Światło
Regulamin

Organizator:

Klub Strzelecko-Kolekcjonerski Dywizjon

Ul. Lubczykowa 7a/2

61-680 Poznań

www.dywizjon.org

www.facebook.com/dywizjon.org

Termin i miejsce:

Pre-match: 11.12.2021r. godzina 16:00

Mecz główny: 12.12.2021r. godzina 16:00

Strzelnica Nieczajna 33

Nieczajna 33, 64-606 Nieczajna

Cele zawodów:

· Podnoszenie umiejętności strzeleckich,
· Popularyzacja sportów strzeleckich,
· Integracja środowisk strzeleckich

Warunki uczestnictwa:

Zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS we właściwym zakresie.

 www.dywizjon.org Tel: (+48) 517 744 807
stowarzyszenie@dywizjon.org
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Opis Zawodów
Typ zawodów: Pistolet + PCC

Poziom: L1

Range Master: Robert Wyzgała

Stats Officer: Seweryn Szymczewski

Match Director: Marcin Świć

Liczba torów: 8

Liczba strzałów: 173

Max liczba zawodników: 70

Liczba składów: 7

Zawody odbędą się w warunkach ograniczonej widoczności celów, tzn. po zmroku.

Cele metalowe i papierowe będą widoczne, słabo widoczne lub całkowicie niewidoczne dla zawodni-
ka.

Zawodnik na torze może oświetlać cel za pomocą dowolnego sprzętu oświetleniowego – z wyłącze-
niem otwartego ognia.

Sprzęt oświetleniowy musi być przenoszony przez zawodnika w dowolny sposób – może być zamon-
towany na broni, na elementach ubioru, na głowie. Itp.

Latarki można tez przenosić/używać trzymając ją w rękach.

Pozycje startowe dla oświetlenia, tzn moment włączenia latarki określi opis toru. 

Podczas zawodów obowiązują standardowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią na strzelni-
cy – np. wyciąganie, operowanie, obsługa broni tylko w strefach bezpieczeństwa, zakaz wnoszenia i 
operowania amunicją w w /w. itd. 

Teren strzelnicy będzie oświetlony 

Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, zawodnicy którzy nie strzelają bezpośrednio na torze, będą pro-
szeni o wyłączenie źródeł światła by nie zakłócać lub rozpraszać światło na torze potrzebne do ostrze-
lania celów.

UWAGA – obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po terenie strzelnicy oświetlając sobie 
drogę latarkami zamontowanymi na broni!!! W przypadku stwierdzenia takiego zachowania za-
wodnik zostanie zdyskwalifikowany z zawodów oraz będzie natychmiast usunięty z terenu strzelni-
cy. 
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Organizator nie udostępnia broni na zawody.

Zawody zostaną przeprowadzone na bazie zasad Pistolet IPSC.

Wymagane oporządzenie zgodne z przepisami IPSC.

Klasy Sprzętowe
Zgodnie z regulaminem IPSC Pistolet i PCC.

Koszty Uczestnictwa
Wpłata na konto przed zawodami: 180zł

Opłaty prosimy kierować na konto:

IBAN: PL34 1750 0012 0000 0000 3785 4905

Odbiorca: KSK Dywizjon

Tytuł / Title: <IMIĘ NAZWISKO> OGS 12.12.2021

Rejestracja
Rejestracja odbywa się za pomocą serwisu Practiscore.

Harmonogram zawodów
16:00 – otwarcie zawodów

16:30 - pierwsze strzały

21:00 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od panujących warunków pogodowych. 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego.

Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji zawodników w poszczegól-
nych konkurencjach w związku z ograniczoną liczbą miejsc startowych.

Dojazd
Strzelnica Nieczajna

https://nieczajna33.pl

Nieczajna 33, 64-606 Nieczajna

https://goo.gl/maps/EWY53QbSLZYqZovR7
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