
Regulamin 
Międzywojewódzkich Zawodów Strzeleckich 

o Puchar Starosty Wieruszowskiego 
 

1. Cel  zawodów: 
• wyłonienie najlepszych zawodników; 
• sprawdzenie umiejętności strzeleckich; 
• popularyzacja strzelectwa sportowego i działalności LOK. 

2. Organizatorzy  zawodów: 
• KSS LOK „Snajper” Wójcin, 
• Starostwo Powiatowe w Wieruszowie,  

3. Termin i miejsce zawodów: 
• 23 czerwca 2013 r. 
• strzelnica Koła i Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „Snajper”  w Wójcinie; 

4. Program zawodów: 
• zawody indywidualne od godz. 10:00 – 13:00; 
• zapisy do godz. 12:00; 

5. Uczestnictwo w zawodach: 
• w zawodach biorą udział juniorzy, seniorzy, młodzicy; 

6. Konkurencja i klasyfikacja: 
• konkurencja w kategorii seniorów: Ksp 5+20 leżąc, Psp 5+20, Pcz 5+20; 
• kategoria juniorów : Ksp 5+20; 
• kategoria młodzicy: Ksp 3+10 czas 10 minut; 
• dopuszcza się prawo do wielokrotnego strzelania po uiszczeniu opłaty; 
• klasyfikacja indywidualna – o miejscu decyduje najlepszy wynik uzyskany przez 

zawodnika oraz suma punktów ostatniej serii. 
7. Nagrody i wyróżnienia:  

 klasyfikacja generalna – nagroda rzeczowa 
• seniorzy: I, II, III miejsce Ksp, Psp , Pcz – puchary; 
• juniorzy: I, II, III miejsce – medale; 
• młodzicy: I, II, III miejsce – medale; 
• dla każdej konkurencji  I-V miejsca dyplomy. 

8. Zgłoszenia udziału w zawodach: 
• zgłoszenia indywidualne z podaniem imienia i nazwiska przyjmowane w dniu zawodów; 
• od godz. 10:00; 
• kontakt telefoniczny:  609 13 14 03. 

9. Postanowienia końcowe: 
• ustala się następujące opłaty startowe: 40 zł. od jednej konkurencji  seniorów, 20 zł. dla 

juniorów i młodzików, dla powtórnego strzelania opłaty wynoszą: 20 zł. dla seniorów 
i 10 zł. dla juniorów i młodzików. 

• w ramach startowego organizatorzy zapewniają posiłek; 
• w zawodach dopuszcza się używanie broni własnej po przedstawieniu do kontroli 

sędziemu głównemu; 
• dla nie posiadających, sprzęt i amunicję zabezpieczają organizatorzy; 
• zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu; 
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie 

z powiadomieniem przed rozpoczęciem zawodów. 
 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do sportowej rywalizacji. 
 


