Zawody PIRO
(Pistolet i Rewolwer Obronny)

Regulamin zawodów
Organizator:

Klub Strzelecko - Kolekcjonerski „Kaliber 7,62” ze Skwierzyny
przy współpracy z Centrum Strzeleckim „Nietoperek”
Kierownik zawodów – Andrzej CHYLIŃSKI
Skład sędziowski - zostanie przedstawiony w trakcie otwarcia zawodów.

Termin i miejsce:

26 maja 2019r. (niedziela) godz. 10:00, strzelnica Centrum Strzeleckiego
"Nietoperek" w miejscowości Nietoperek koło Międzyrzecza, woj. lubuskie
Strzelnica zlokalizowana jest przy "starej" drodze nr 3 Międzyrzecz Świebodzin w odległości 1 km za miejscowością Nietoperek w kierunku
Kaławy, po prawej stronie drogi. Współrzędne geograficzne lokalizacji

strzelnicy: 52°23'27.2"N 15°31'55.0"E
Cel zawodów:

podnoszenie umiejętności strzeleckich,
popularyzacja sportów strzeleckich,
integracja środowisk strzeleckich.

Warunki uczestnictwa:

w zawodach mogą brać udział członkowie stowarzyszeń strzeleckich, prywatni
posiadacze broni jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” z
strzelectwem.

UWAGA !!!
Zawody maja charakter szkoleniowy oraz weryfikacyjny osób chcących uczestniczyć w zawodach
strzelectwa dynamicznego z broni krótkiej w formule PIRO.
PRZEPISY ZAWODÓW SĄ DOSTĘPNY NA STRONIE:
https://www.piro.org.pl/przepisy.html
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach zobowiązane są do rejestracji na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczYnp02aQnpIL
zDGmOZWKbPJyXKx2SpZN11sQJJy02Hfejg/viewform
do dnia 24 maja 2019 roku w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa.
Broń i amunicja
Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni wyłącznie w klasie Standard:
- 9x19mm Para – (Glock 17, Glock 19, Whalter P-99, HK SFP 9, Sig Sauer P320)
Konkurencje: Przewiduje się przeprowadzenie konkurencji w oparciu o wybrane elementy testu
kompetencyjnego PIRO (Pistolet i Rewolwer Obronny) na 9 torach sytuacyjnych, które zostaną omówione w
czasie odprawy do zawodów.
Łączna ilość wymaganej amunicji około - 150 szt.
Zawodnicy biorący udział w zawodach z wykorzystaniem własnej broni powinni posiadać do niej minimum
dwa magazynki (zalecane 3szt.) oraz kaburę i ładownice zgodna z regulaminem PIRO.

Inne:

Na terenie strzelnicy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa zgodne z regulaminem strzelnicy.

Kontakt: Andrzej Chyliński - tel. 604 454 477, e-meil: biuro@strzelnicanietoperek.pl
Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla poszczególnych konkurencji – przewidziane dyplomy i
medale dla zwycięzców.
Po zakończeniu zawodów (ok. godz. 14:30) przewidziane jest wspólne spotkanie przy ognisku
(kiełbaska, itp.).
Harmonogram zawodów:
09:30 – rejestracja zawodników
10:00 – otwarcie zawodów, omówienie zasad
10:15 – 14:30 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
14:40 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów
Koszty uczestnictwa w zawodach:
- 120zł dla osób korzystających z własnej broni i amunicji
- 350 zł dla osób korzystających z broni i amunicji organizatora
Opłaty związane z startem w zawodach przyjmowane będą w dniu zawodów do godziny 09:30 w biurze
zawodów w czasie rejestracji zawodników.
Ze względu na wymogi formalne oraz celem zapewnienia odpowiedniej ilości środków technicznych,
ostateczny termin zgłoszenia udziału w zawodach ustala się na dzień 24 maja 2019 roku, godz. 15:00 i jest
terminem nieprzekraczalnym. Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji
zawodników w związku z ograniczoną ilością miejsc startowych.
Zawody zostaną rozegrane, niezależnie od panujących warunków pogodowych .

