Regulamin zawodów
PUCHAR WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2021 w kategorii open
1. CEL ZAWODÓW
- promocja i popularyzacja sportu strzeleckiego
- integracja środowiska strzeleckiego z województwa łódzkiego
- wyłonienie najlepszych zawodników.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
- Bezpośrednim organizatorem poszczególnych zawodów są kluby, które zgłosiły chęć do organizacji danej
imprezy sportowej,
- Koordynatorem projektu oraz rankingu jest Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego:
Małgorzata Cichecka, tel. 512-208-179, e-mail: malgorzata_cichecka@o2.pl
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW – 2021 rok
rundy
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termin

31 stycznia
21 lutego
14 marca
11 kwietnia
30 maja
20 czerwca
4 lipca
1 sierpnia
19 września
10 października

miejsce zawodów

organizator

Łódź, Okopowa 70/106
Kutno, Majdany 12
Łódź, Okopowa 70/106

COLT Łódź
ORZEŁ Kutno
COLT Łódź

Okręglica

KABAR Łódź

Sławęcin
Łódź, Okopowa 70/106

BASZTA Łęczyca
COLT Łódź

Okręglica
Okręglica

KABAR Łódź
KABAR Łódź

Sławęcin
Sławęcin

BASZTA Łęczyca
BASZTA Łęczyca

4. PROGRAM ZAWODÓW
–
–
–

25m Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów
25m Pistolet sportowy 10 strzałów
13 strzałów - 10 minut (10 najwyższych wartości zalicza się do punktacji)

5. UCZESTNICTWO
- zawodnicy posiadający licencję PZSS
6. PUNKTACJA
- indywidualna open w poszczególnych konkurencjach
- do rankingu na najlepszego zawodnika 2021 roku zalicza się z 10 rund - 5 najlepszych startów.
7. NAGRODY
- na poszczególnych rundach, nagrody według regulaminu bezpośredniego organizatora rundy
- za miejsca 1-3 w rankingu na najlepszego zawodnika roku – puchary za każdą konkurencję
- najlepszemu zawodnikowi roku w pistolecie centralnego zapłonu i w pistolecie sportowym,
ŁZSS pokryje koszty udziału w Mistrzostwach Polski – 2022 w kategorii open.
8. ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia zawodników zgodnie z regulaminem poszczególnej rundy
9. KOSZTY UCZESTNICTWA
- opłaty zgodnie z regulaminem poszczególnej rundy
10. SPRAWY RÓŻNE
- broń i amunicja własna lub klubowa (parametry broni według przepisów ISSF)
- ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje organizator.

