Regulamin Zawodów

„Puchar Prezesa 2018”

CEL ZAWODÓW:
• Popularyzacja strzelectwa sportowego
• Wyłonienie najlepszych zawodników
ORGANIZATOR ZAWODÓW:
• Klub Strzelecki "Dziesiątka" Ligi Obrony Kraju w Łodzi
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
• 26.05.2018 (sobota) w godzinach 10.00 – 16.00
• Strzelnica KS "Dziesiątka" LOK w Łodzi ul. Konstantynowska 1
PROGRAM ZAWODÓW:
• Konkurencja Pistolet Centralnego Zapłonu – Tarcza Figur
➢5 strzałów do jednej tarczy ocenianej (tarcza z figurami
geometrycznymi w trzech różnych kolorach)
➢Odległość strzelań: 15m
➢Postawa: stojąc (dopuszcza się strzelania oburącz)
➢Czas konkurencji: 3 sekundy po odczytaniu koloru i nazwy figury
przez prowadzącego strzelanie
➢Uczestnictwo: wszyscy zawodnicy posiadający Licencję Zawodniczą,
oraz Członkowie Klubu
➢Zawodnik strzela do figur geometrycznych umieszczonych na tarczy
(koło, trójkąt, kwadrat – każda w trzech różnych kolorach) z
wylosowanego dla siebie zestawu pięciu figur, na odpowiednie
polecenie prowadzącego strzelanie (np. „żółty trójkąt”).
• Puchar Prezesa - eliminacje do finału
➢Konkurencja: 10 strzałów z pistoletu bocznego zapłonu + 10 strzałów
z karabinu sportowego
➢10 strzałów do pistoletowej tarczy ocenianej oraz 10 strzałów
do karabinowej tarczy ocenianej (nie wliczane będą strzały próbne)
➢Dystans strzelań z Pistoletu i Karabinu: 25m
➢Pistolet – postawa stojąca z jednej ręki
➢Karabin – postawa stojąca
➢Czas konkurencji: 10 minut pistolet bocznego zapłonu oraz

10 minut karabin sportowy
➢Uczestnictwo: Członkowie KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi
➢Strzelanie można jeden raz powtórzyć – pod uwagę brany będzie
najlepszy wynik. Przy powtórnym strzelaniu cena konkurencji
jest zgodna z „Opłatami startowymi” – umieszczonymi w dalszej
części regulaminu.
• Puchar Prezesa – finał
➢Do finału przechodzi siedmiu Zawodników, którzy uzyskali najlepsze
wyniki podczas eliminacji.
➢Zawodnicy oddają 3 strzały próbne, a następnie po jednym strzale
ocenianym. Zawodnik, który oddał najgorszy strzał oceniany odpada.
➢Strzelanie odbywa się aż do wyłonienia Zwycięzcy.
➢Dyscyplina (pistolet, lub karabin) w której odbędzie się strzelanie
finałowe zostanie wylosowana przez Prezesa przed rozpoczęciem
strzelań finałowych.

• Puchar VIP
➢Zawodnicy kolejno oddają strzały do żerdzi.
➢Pierwsze miejsce zajmuje osoba, która poprzez oddanie strzału złamie
deskę.
➢Drugie miejsce zajmuje osoba, która strzelała przed zwycięzcą
konkurencji.
➢Trzecie miejsce zajmuje osoba, która miała by oddać strzał
po zawodniku, który zdobył pierwsze miejsce w danej konkurencji.
➢W przypadku kiedy Zawodnik odda strzał poza wyznaczonym
obszarem (np. w górną część żerdzi) grozi mu dyskwalifikacja.
➢Uczestnictwo: open
• Harmonogram Zawodów:
➢10:00 – 11:50 – Tarcza Figur
➢12:00 – 14:30 – Puchar Prezesa – eliminacje
➢14:50 – 15:20 – Strzelanie o Puchar VIP
➢15:30 – 16:00 – Puchar Prezesa – finał
➢16:05 – Zakończenie Zawodów połączone z dekoracją Zwycięzców

NAGRODY:
• Za miejsca I – III puchary i dyplomy
ZGŁOSZENIA:
• W dniu zawodów, najpóźniej do 15-tu minut przed zakończeniem danej
konkurencji, zgodnie z ww. Harmonogramem zawodów.

KOSZTY UCZESTNICTWA:
• Opłaty startowe:
➢Tarcza Figur: 15 PLN z amunicją własną, 25 PLN z amunicją klubową
➢Puchar Prezesa: 30 PLN z amunicją własną, 40 PLN z amunicją
klubową
➢Strzelanie o Puchar VIP: 20 PLN
• Opłata uiszczana jest w dniu rozgrywania Zawodów w siedzibie Klubu przed
rozpoczęciem konkurencji.
• Wstęp (opłata grillowa): 10 PLN – Opłata obowiązkowa, jednorazowa
i nie dotyczy dzieci do lat 12.

SPRAWY RÓŻNE:
• Obsługę sędziowską zapewnia organizator.
• W przypadku spraw nieujętych w niniejszym regulaminie decydujące zdanie
należy do Sędziego Głównego Zawodów.
• Dopuszcza się używania dowolnego stroju, lunet i aktywnych ochronników
słuchu (dotyczy pistoletu i karabinu).
• Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji
niniejszego Regulaminu.

Opracował:
Członek Zarządu KS "Dziesiątka" LOK Łódź
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