
POŻEGNANIE ZIMY 
26.03.2017 rok, Radomsko 

Regulamin  zawodów  
 
1. CEL ZAWODÓW  
Za główne cele organizatorzy przyjmują: 

- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego. 
- popularyzowanie zdrowego stylu życia, 
- integracja środowiska strzeleckiego,  
- wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenia umiejętności technicznych z zakresu 

strzelectwa. 
 
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 
Klub Strzelecki "Rykoszet" LOK w Radomsku 
97-500 Radomsko ul. Kościuszki 10 
www. rykoszetlok.pl 
tel. 601527909 
 
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
26.03.2017 godz. 10.00, Strzelnica LOK, Radomsko ul. Piaskowa 7 
 
4. PROGRAM ZAWODÓW  

a. karabin bocznego zapłonu 10 strzałów ocenianych do tarczy Ksp, postawa leżąca bez 
podpórki, przyrządy celownicze zamknięte, czas 20min. odległość 50m 

b. karabin centralnego zapłonu 10 strzałów ocenianych do tarczy "Snajper 100" (tarcza  o 
punktowanych polach od 1 do 10 - wewnętrzna dziesiątka o wym. 9mm a pole „1” – 
182mm), postawa leżąca bez podpórki, przyrządy celownicze otwarte lub zamknięte, 
czas 20min. odległość 50m 

c. karabin centralnego zapłonu z optyką 10 strzałów ocenianych do tarczy "Snajper 100" 
(tarcza  o punktowanych polach od 1 do 10 - wewnętrzna dziesiątka o wym.9mm a pole 
„1” – 182mm), postawa leżąca, optyczne przyrządy celownicze, czas 20min. odległość 
100m. 

d. strzelba dynamiczna spełniająca warunki opisane w klasie sprzętowej "Sporter 
Klasyczna" (w/g Ligi  Sportera) - tor wymagający oddania co najmniej 8 strzałów. 

Konkurencje a-c rozgrywane równolegle. Konkurencja d rozgrywana pomiędzy przerwami 
w rozgrywaniu konkurencji a-c. 

 
5. UCZESTNICTWO 
zawodnicy: 

kobiety i mężczyźni (juniorzy i seniorzy),  
 
6. KLASYFIKACJA 
Indywidualna w/g ilości zdobytych punktów w poszczególnych kategoriach zawodniczych 
(konkurencje a-c), dla konkurencji d: łączny czas strzelania powiększony o kary.  
 
7. NAGRODY  
Zwycięzcy zawodów (miejsca I-III) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 
 
8. ZGŁOSZENIA 
w dniu zawodów do godz. 12.00 w biurze zawodów 
 
9. KOSZTY UCZESTNICTWA 
opłata startowa  - 20zł dla konkurencji a, 
   - 35zł dla konkurencji b-d 
 
 
 



10. SPRAWY RÓŻNE 
Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminami ISSF (konkurencje a-c) i Ligi Sportera (konk. d) 
o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. 
Opis toru, regulamin "Liga Sportera" w wersji obowiązywania niniejszego regulaminu 
zawodów znajduje się na stronie internetowej organizatora zawodów.  
 


