SPECTRUM GRAND PRIX 2019
SPECTRUM GRAND PRIX – zawody przeprowadzane w strzelaniu statycznym na
strzelnicy SPECTRUM z pistoletów i karabinów.

Zwycięzcą SPECTRUM GRAND PRIX 2019 będzie ten strzelec, który uzyska
najlepszy wynik punktowy w łącznej klasyfikacji wszystkich rund i wszystkich
konkurencji.
Pierwszych pięciu zawodników w łącznej klasyfikacji, ma pierwszeństwo w rejestracji
do następnej rundy.
Zwycięzcy poszczególnych rund otrzymuję medale, zwycięzcy w klasyfikacji
generalnej puchary i trofea.

TERMINY:
31.03.2019
Rejestracja uczestników pod adresem:https://goo.gl/forms/3EYrqXniCS5IR31g2
11.08.2019
Rejestracja uczestników pod adresem: https://goo.gl/forms/CcnBa1wnaNSmspFp2
15.09.2019
Rejestracja uczestników pod adresem: https://goo.gl/forms/1ucnD4dUtsUc7JoL2

Zawody SPECTRUM GRAND PRIX 2019 rozegrane będą w konkurencjach i klasach
sprzętowych:
·

pistolet cz 3x10 open,

·

pistolet cz 25m open

·

karabin sportowy 50 m

·

karabin cz 100 m (klasa standard, open, optyka)

·

karabin cz 300 m (klasa standard, open, optyka)

Do przeprowadzenia konkurencji w danej konkurencji i klasie sprzętowej musi być
zgłoszonych min. 5 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników zostaną
oni połączeni w jedną grupę pod względem przyrządów celowniczych.

OPIS KONKURENCJI

PISTOLET centralnego zapłonu OPEN 3x10

Odległość – 10m.
Ilość strzałów – 10 szt.
Czas – 10 s.
Cel - tarcza pierścieniowa – TS 2.
Zawodnicy rozpoczynają konkurencję na sygnał sędziego, stojąc frontalnie do tarcz z
załadowaną bronią, ręce i broń opuszczone pod kątem 45 stopni. Sygnał podany po
10 sekundach przez sędziego kończy strzelanie. Za każdy strzał zawodnika po
czasie, skutkuje odjęciem po 10 pkt.

PISTOLET centralnego zapłonu 25m OPEN

Odległość – 25m.
Ilość strzałów – 10 szt.
Czas – 5 min.
Cel - tarcza pierścieniowa – TS 2.
Postawa stojąca.
Zawodnicy rozpoczynają konkurencję na sygnał sędziego.

KARABIN sportowy 50m

Ilość strzałów – 13 z czego 10 najlepszych jest ocenianych. Zawodnik może używać
lunety obserwacyjnej w trakcie strzelania. Czas strzelania zmiany do 10 min.
Postawa strzelecka – leżąca z podpórką (podpórkę stanowi przedmiot, na którym
oparta jest broń na szerokości do 25 cm. Niedozwolone jest stosowanie jakiejkolwiek
podpory pod kolbą, poza własną dłonią)
Tarcza TS-1

KARABIN cz 100m i 300m (klasa standard, open, optyka)

Ilość strzałów na poszczególnym dystansie – 13 z czego 10 najlepszych jest
ocenianych. Zawodnik może używać lunety obserwacyjnej w trakcie strzelania, nie
dozwolone jest korzystanie z pomocy spottera.
Czas strzelania zmiany do 10 min.
Postawa strzelecka – leżąca z podpórką. Podpórkę stanowi przedmiot, na którym
oparta jest broń na szerokości do 25 cm. Niedozwolone jest stosowanie jakiejkolwiek
podpory pod kolbą, poza własną dłonią.
Wielkość tarcz:
Klasa sprzętowa

100 m

300 m

Standard

Ø tarczy – 50 cm
Ø pierścieni czarnych - 20 cm
Ø 10 – 5 cm

Ø tarczy – 100 cm
Ø pierścieni czarnych - 60 cm
Ø 10 – 10 cm

Open

Ø tarczy – 50 cm
Ø pierścieni czarnych - 20 cm
Ø 10 – 5 cm

Ø tarczy – 100 cm
Ø pierścieni czarnych - 60 cm
Ø 10 -10 cm

Optyka

Ø tarczy – 15,5 cm
Ø pierścieni czarnych cm
Ø 10 – 1 cm

Ø tarczy – 50 cm
Ø pierścieni czarnych - 20 cm
Ø 10 – 5 cm

10,5

Dla klas standard, open, optyka pole 10-tki jest białe z pierścieniem 10-tki centralnej.
Wyniki oceniane są wg największego kalibru z jakim startują zawodnicy w danej
klasie sprzętowej w określonej rundzie.
Liczba miejsc startowych w rundzie – 60, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszty:
• wpisowe 
30 zł za każdą konkurencję,
• catering20zł

Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 5 dni, należy dokonać opłaty startowej na:
KSK SPECTRUM nr konta 38 1240 3578 1111 0010 7775 3211.
W tytule przelewu proszę wpisać: (nazwisko i imię zawodnika) – SGP R1/2019.

KONTAKT: Bogdan Walczak – 531 281 340 bogdanwalczak73@gmail.com

Harmonogram zawodów:
• 9:00 – 9:15 rejestracja zawodników
• 9:15 – rozpoczęcie zawodów
• 10:00 – konkurencje
• 15:00 – zakończenie konkurencji
• 15:30 – zakończenie zawodów

