STRZELECTWO SPORTOWE – Regulamin techniczny
I.

PROGRAM ZAWODÓW
1. Mistrzostwa obejmują programem następujące konkurencje:
karabin dowolny 60 strzałów leżąc kobiety (Kdw 60 l)

karabin dowolny 60 strzałów leżąc mężczyźni (Kdw 60 l)

karabin dowolny 3x40 kobiety (Kdw 3x40)

karabin dowolny 3x40 mężczyźni (Kdw 3x40)

karabin pneumatyczny 60 strzałów kobiety (Kpn 60)

karabin pneumatyczny 60 strzałów mężczyźni (Kpn 60)

pistolet pneumatyczny 60 strzałów kobiety (Ppn 60)

pistolet pneumatyczny 60 strzałów mężczyźni (Ppn 60)

pistolet sportowy 30+30 strzałów kobiety (Psp 30+30)

pistolet dowolny 60 strzałów mężczyźni (Pdw 60)
pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów mężczyźni (Psz 2x30)

2. Mistrzostwa są przeprowadzane w ciągu 3 dni.

II. UCZESTNICTWO
1. Uczelnia ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników i zawodniczek oraz dwie osoby towarzyszące (kierownik i trener).
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Weryfikacyjnej kompletu dokumentów

zgodnie z pkt. III.3.3. Regulaminu Ogólnego AMP oraz obowiązkowo przedstawienie Komisji Sędziowskiej indywidualnych
badań lekarskich każdego zawodnika wykonanych przez specjalistę medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz ważnej licencji PZSS; dla studentów strzelających wyłącznie konkurencje
pneumatyczne wymagana tylko “Licencja PZSS do strzelań pneumatycznych”.

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURENCJI
1.

Wszystkie konkurencje rozegrane zostaną na tarczach elektronicznych SIUS.

IV. PUNKTACJA
1. W Mistrzostwach są prowadzone następujące klasyfikacje:
-

indywidualna w poszczególnych konkurencjach,

-

drużynowa.

2. W każdej konkurencji indywidualnej punktuje pierwszych 8. zawodników/czek. Za I miejsce zawodnik/czka otrzymuje - 9 pkt., za II miejsce 7 pkt., za III miejsce - 6 pkt., itd.
3. Do punktacji drużynowej zostanie zaliczone 5 najlepszych wyników danej uczelni.
4. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje większa liczba pierwszych miejsc następnie drugich, itd.
w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.
5. Zespół jest klasyfikowany w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach zostanie sklasyfikowanych minimum 2 zawodników/czki z danej
uczelni.

VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem startu co najmniej 6 zawodników/zawodniczek tego
typu w danej konkurencji (po spełnieniu warunku opisanego w punkcie VII 7.3. regulaminu ogólnego AMP).
2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu
technicznego oraz Regulaminu Ogólnego AMP.

