Informacje o ogłoszeniu i meczu międzynarodowy Puchar Dalekiego Zasięgu Wiechlice 2022
Data: 22 - 24 kwietnia 2022
Uwaga: za wjazd do Polski z bronią jest
-Europejska karta broni palnej
-wymagane pisemne zaproszenie na zawody
Organizacja mistrzostw:
-Centrum Szkoleniowe Wiechlice
-Grupa sportowa dalekiego zasięgu BDS
Reżyser meczu: Oliver Seliger
Wymóg uczestnictwa:
Ze względu na ograniczoną pojemność startową dostępnych jest 80 miejsc startowych, więc każdy
strzelec może wystartować tylko w JEDNEJ(!) klasie (Standard , Open , Magnum , SemiAuto Standard ,
SemiAuto Open). Miejsca startowe zostaną przydzielone po otrzymaniu zgłoszeń.
Zawody poboczne:
Organizator - Ośrodek Szkoleniowy Wiechlice - zorganizuje dodatkowe zawody, jeśli zbierze się
wystarczająca liczba zainteresowanych. W rejestracji będzie QUERY, strzelcy zostaną poinformowani
o realizacji, podziale klasowym i ostatecznych kosztach po QUERY. Opłaty wpisowe za to są uiszczane
na miejscu. Planowane są:
* PRS Centerfire (Bolt-Action i Semi-Auto) Strzelanie do stalowych celów do 300m. Kosztuje ok. 25,- €
* PRS Rimfire (Bolt-Action i Semi-Auto) Strzelanie do stalowych celów do 300m. Kosztuje ok. 25,- €
* Pistolet Steel Challenge (klasa optyczna i celownik żelazny) na cele stalowe z odległości 10-50m.
Kosztuje ok. 15,- €
Zapisz się:
Od 30 stycznia 2022 o godzinie 18:00 o godzinie:
http://www.longrange-centerfire.club/termine.html

Wpisowe:
Wpisowe wynosi 80 euro. Opłatę startową należy wpłacić na podane poniżej konto.
Wpisowe to „pieniądze pokutne” i nie podlega zwrotowi. Jeżeli opłata startowa nie zostanie
wniesiona w ciągu 2 tygodni od rejestracji, miejsce startowe zostanie ponownie zwolnione.

Właściciel: SPHINX / KALIBER 7,62 JOSEF ULLMANN
Konto EUR: IBAN PL14 1090 2011 0000 0001 4267 5307 BIC: WBKPPLPPXXX

Przeznaczenie: imię, imię + Puchar Wiechlic 2022

Harmonogram:
Bezpłatna sesja treningowa odbędzie się 22 kwietnia 2022 roku. Dni zawodów to 23 kwietnia 2022 na
300-600-800m i 24 kwietnia 2022 na 1000m. Godziny rozpoczęcia zostaną narysowane i podane
osobno. Zdjęcia odbywać się będą w godzinach 9:00-18:00. Każdy strzelec podpisuje swój cel przed
rozpoczęciem zawodów.

Klasyfikacje:
Karabiny centralnego zapłonu w kalibrach od .223 Remington do .338 Lapua Magnum.
Niewymienione kalibry mogą zostać zatwierdzone przez kierownika meczu na żądanie.
- Bolt Action Standard (tylko .223 Remington i .308 Winchester,) maks. 8,5 kg
- Bolt Action Open (wszystkie inne kalibry do maks. .338 LM) maks. 10 kg
- Bolt Action Magnum (.338 Lapua Magnum, 338 Winchester Magnum, 300 Winchester Magnum,
300 Winchester Short Magnum, 300 Norma Magnum, 300PRC, 7mm Winchester Short Magnum,
7mm Remington Short Action Ultra Magnum, 7mm Remington Magnum, 7mm Remington Ultra
Magnum) maks. 15 kg
- SemiAuto Standard (tylko .223 Remington i .308 Winchester) maks. 9kg
- SemiAuto Open (wszystkie inne kalibry do .338 LM) max 11kg

DZIEDZINA #1 - 300m
Cel: Cel strzelecki Cel nr 9 BDS
Odległość: 300 metrów
Przestań kłamać
Czas nagrywania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

DZIEDZINA #2 - 600m
Cel: Cel strzelecki Cel nr 8 BDS
Odległość: 600 metrów
Postawa: leżąca
Przystanek: 10 minut
Ilość strzałów: 10

DZIEDZINA #3 - 800m
Cel: Tarcza strzelecka (ISSF),
Odległość: 800 metrów
Przestań kłamać
Czas nagrywania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

DYSCYPLINA #4 -1000m
Cel: Tarcza strzelecka (ISSF),
Odległość: 1000 metrów
Przestań kłamać
Czas nagrywania: 10 minut
Ilość strzałów: 10

Ogólna ocena opiera się na sumie uzyskanych numerów pierścieni na wszystkich dystansach

Opis procesu, przepisy bezpieczeństwa i informacje ogólne:

Zasadniczo strzelanie odbywa się w pozycji leżącej. W dni zawodów nie będzie strzelań próbnych.
Ogłoszenia spotterskie są niedozwolone, lunety obserwacyjne są dozwolone tylko na własnym
stoisku podczas treningu, kontakt z bronią musi być nawiązany podczas oględzin.

Broń należy przywieźć na miejsce startu w odpowiednim pojemniku transportowym!

• Na życzenie zawodnicy zajmują trybuny.
Przygotowanie i ładowanie magazynów
• Na komendę „Załaduj” - Broń jest ładowana całkowicie
• Po komendzie „START” – wykonanie strzelania
• Po komendzie „STOP – wyładuj” – broń jest rozładowywana i sprawdzana pod kątem
bezpieczeństwa
• Każdy strzał przed komendą „START” i po komendzie „STOP” spowoduje dyskwalifikację

Broń można oprzeć (nie przyczepić/nie przykręcić) na dowolnym przedmiocie (np. plecaku, torbie
strzeleckiej). Waga wyposażenia dodatkowego nie może przekraczać 3 kg. Jeżeli pojemnik jest
używany jako podpora lub do stabilizacji broni, ten element wyposażenia jest liczony i ważony razem
z innym wyposażeniem. Dozwolone jest używanie wszystkich typów dwójnogów. Dopuszcza się
stosowanie podpór tylnych/dodatkowych podkładek. Przednie i tylne wsporniki karabinu nie mogą
być ze sobą połączone.

Zawodnik może posiadać tylko taką ilość amunicji, jaka jest wymagana do danego strzelania.
Noszenie dodatkowej amunicji spowoduje dyskwalifikację. Awarie broni/amunicji na koszt strzelca.

Opuszczenie miejsca startu dozwolone jest tylko po wyładowaniu broni, ustaleniu bezpieczeństwa,
sprawdzeniu przez sędziego i odłożeniu broni. Nieprzestrzeganie tego skutkuje dyskwalifikacją. Broń
może być przewożona na strzelnicy wyłącznie w odpowiednim pojemniku (pokrowiec na broń lub
podobny). Obchodzenie się z bronią może odbywać się wyłącznie w strefie bezpieczeństwa (OBSZAR
BEZPIECZEŃSTWA). W strefie bezpieczeństwa zabronione są wszelkie rodzaje amunicji (ostra
amunicja, amunicja ćwiczebna, manekiny). Nieprzestrzeganie tego skutkuje dyskwalifikacją.

W przypadku wszystkich pytań dotyczących organizacji i oceny ostateczną decyzję podejmuje sędzia
główny.

Temat do zmiany:
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w związku z wydarzeniami, za które nie
ponosi odpowiedzialności.

