
 
Regulamin Zawodów 

z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
11.11.2021 r. Radomsko 

 
1. CEL ZAWODÓW  

Za główne cele organizatorzy przyjmują:  
- upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości,  
- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego,  
- popularyzowanie zdrowego stylu życia,  
- integrację środowiska strzeleckiego,  
- wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu 

strzelectwa.  
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW  

Klub Strzelecki „Rykoszet” LOK  
ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko  
www.rykoszetlok.pl  
tel. 601 527 909  

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
11.11.2021 r., godz. 10.00, Strzelnica LOK, Radomsko, ul. Piaskowa 7.  

4. PROGRAM ZAWODÓW  
a) pistolet bocznego zapłonu 13 strzałów (10 najlepszych strzałów ocenianych) do tarczy 

Psp, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa stojąca z jednej ręki, czas 15 min., 
odległość 25 m,  

b) pistolet centralnego zapłonu 13 strzałów (10 najlepszych strzałów ocenianych) do 
tarczy Psp, przyrządy celownicze mechaniczne, postawa stojąca z jednej lub dwóch 
rąk, czas 15 min., odległość 25 m.  

c) pojedynek Shoot-off – dowolny pistolet centralnego zapłonu wyposażony w 
mechaniczne przyrządy celownicze. Minimalna liczba celów 8. Konkurencja 
rozgrywana systemem pucharowym. 

Konkurencje a-b są rozgrywane równolegle, konkurencja c rozgrywana będzie po 
zakończeniu konkurencji a i b.  

5. UCZESTNICTWO  
Zawodnicy: kobiety i mężczyźni razem (seniorzy).  

6. KLASYFIKACJA  
Indywidualna - według ilości zdobytych punktów w poszczególnych konkurencjach.  

7. NAGRODY  
Zwycięzcy zawodów (miejsca I-III) otrzymają pamiątkowe puchary. 

8. ZGŁOSZENIA  
Za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez organizatora zawodów 
w terminie 09.11.2021 godz. 20.00.  
9. KOSZTY UCZESTNICTWA  

Opłata startowa:  
-  40 zł za pierwszą konkurencję, każda następna 30 zl.  
Organizator zawodów udostępnia broń i amunicję niezbędną do rozegrania konkurencji a i 
b za opłatą 25 zł od konkurencji. 

10. SPRAWY RÓŻNE  
Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminami ISSF, o ile niniejszy regulamin nie stanowi 
inaczej. 
Szczegóły dot. sposobu zgłoszenia drogą elektroniczną znajdują się na stronie organizatora 
zawodów. 
Dopuszcza się kilkukrotny start zawodnika w konkurencji a lub b z zastrzeżeniem, że tylko 
pierwszy start zaliczany będzie do klasyfikacji końcowej. 
 
 

http://www.rykoszetlok.pl

