REGULAMIN VI EDYCJI TRÓJBOJU STRZELECKIEGO KLUBU
SPORTOWEGO 9MM BIAŁYSTOK
2022
Terminy rozgrywania zawodów:
- 23.01.2022 Białystok
- 13.03.2022 Białystok
- 22.05.2022
- 24.07.2022
- 11.09.2022
- 27.11.2022 Białystok

1. W skład trójboju strzeleckiego wchodzą następujące konkurencje:
- pistolet centralnego zapłonu kal. 9x19 mm. Strzelanie wyłącznie z obu rąk z odległości 25m.
Ilość amunicji: 13 szt. (3 próbne 10 ocenianych). Brak limitu czasowego. Tarcza TS2.
- pistolet dowolny centralnego zapłonu. Strzelanie wyłącznie z jednej ręki z odległości 25m.
Ilość amunicji: 10 szt. (10 ocenianych). Limit czasu – 120 sekund. Każda sekunda powyżej
limitu czasowego powoduje dyskwalifikację zawodnika. Tarcza TS2.
- strzelba gładkolufowa. Odległości 25m. Ilość amunicji: 5 szt. (oceniane 5 przestrzelin). Brak
limitu czasowego. Tarcza TS2.
2. Opłaty startowe są jednakowe dla wszystkich uczestników zawodów i wynoszą:
- pojedyncze zawody cyklu trójbój: 100 zł./osoba za 3 konkurencje.
- pojedyncza konkurencja zawodów: 40 zł./osoba za 1 konkurencję (nie wliczaną do trójboju)
3. Osoby biorące udział w trójboju, korzystają z broni i amunicji własnej, lub udostępnionej
przez organizatora zawodów. Zabronione jest korzystanie z broni organizatora i amunicji
własnej zawodnika.

4. Organizator przewiduje możliwość indywidualnego treningu (należy zgłosić podczas
rejestracji) bezpośrednio przed przystąpieniem do zawodów, w dniu ich rozgrywania. Do tego
celu wyznaczone zostaną oddzielne stanowiska, oraz broń i amunicja (jeżeli zawodnik nie
posiada własnej).
5. Zawodnicy mogą korzystać wyłącznie z broni wyposażonej w mechaniczne przyrządy
celownicze w postaci muszki i szczerbinki.
6. Organizator nie przewiduje możliwości korzystania ze wzmacniaczy obrazu, celowników
optycznych, kolimatorowych i innych niż wymienione w punkcie 6.
7. O wygranej decyduje suma punktów z dwóch turniejów, w których zawodnik zdobył łącznie
najwyższą ilość punktów. Zawodnik, który weźmie udział we wszystkich (sześciu) etapach
trójboju, będzie miał sumowane punkty jedynie z 2 najlepszych startów.
8. Każdorazowo po rozegraniu zawodów, na stronie www.9mm.com.pl będą publikowane
wyniki.

9. Nagrody:
I miejsce - nagroda główna: pistolet centralnego zapłonu, dyplom, nagrody rzeczowe,
II miejsce – dyplom, nagrody rzeczowe,
III miejsce – dyplom, nagrody rzeczowe,
IX miejsce – nagrody rzeczowe.
10. Organizator przewiduje możliwość uhonorowania nagrodami specjalnymi zawodników
którzy wezmą udział we wszystkich 6 startach w cyklu zawodów w 2022 roku, oraz przyznania
nagród specjalnych wedle kryteriów ustalonych przez zarząd KS9mm.
11. Zawodnik który zdobędzie nagrodę główną w postaci broni palnej – jest zobowiązany do
jej odbioru w wyznaczonym przez organizatora terminie i miejscu. Osoba nie spełniająca
kryteriów do otrzymania nagrody głównej (brak pozwolenia na posiadanie broni, brak
zaświadczenia uprawniającego do zakupu) jest zobowiązana do uzupełnienia dokumentacji w
terminie do 01.06.2023 r. W przypadku nieodebrania nagrody – zostanie ona zwrócona

sponsorowi lub przekazana innemu zawodnikowi. Nie ma możliwości zamiany nagród i
odebrania ich równowartości w gotówce.
12. Poszczególne konkurencje trójboju wpisane są do kalendarza startów WZSS i są wliczane
do wznowienia licencji zawodniczej na rok 2023.
13. W trójboju mogą wziąć udział członkowie zarządu Klubu 9mm Białystok, oraz instruktorzy,
sędziowie, trenerzy i osoby współpracujące z klubem, jednak ich wyniki nie będą wliczane do
klasyfikacje generalnej. Tym samym w/w są wyłączeni z rywalizacji o nagrody.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów i miejsca zawodów, jednak ich ilość
(sześć w roku 2022) jest stała. Wszystkie rozgrywki odbędą na obiektach województwa
podlaskiego. W przypadkach niezależnych od organizatora, możliwe jest zakończenie
zawodów w dowolnym terminie. Nie wpływa to na sposób zliczania punktów z poszczególnych
startów.
15. W sytuacjach spowodowanych wprowadzeniem ograniczeń sanitarnych – wszystkich
zawodników obowiązuje ich przestrzeganie, zgodnie z wytycznymi właściciela/zarządcy
obiektu na którym odbywają się zawody
16. Wszelkie odwołania i wątpliwości będą rozstrzygane przez komisję sędziowską wyłącznie
w dniu zawodów, w godzinach ich rozgrywania.
17. Zawodnicy biorący udział w trójboju wyrażają zgodę na publikację ich imion, nazwisk,
przynależności klubowej i wyników w oficjalnych komunikatach z zawodów, oraz wszelkich
materiałach promujących Klub Sportowy 9mm.
18. Zawodnicy przed przystąpieniem do zawodów mają obowiązek zapoznać się z regulaminem
strzelnicy i obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa. Osoba która świadomie naruszy
regulamin obiektu, lub swoim zachowaniem spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa
kogokolwiek znajdującego się na strzelnicy podczas rozgrywania zawodów-będzie usuwana ze
strzelnicy bez możliwości ponownego wzięcia udziału w jakichkolwiek zawodach
organizowanych przez KS 9mm Białystok.

19. Uczestnicy zawodów nie przestrzegający powyższego regulaminu nie zostaną ujęci w
klasyfikacji generalnej.

Zarząd Klubu Sportowego 9mm Białystok

