REGULAMIN PUCHARU WOJEWÓDZTWA MŁODZIKÓW 2018
1. Celem zawodów i rankingu jest:
- popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego na wszystkich strzelnicach
w województwie Łódzkim
- możliwość rywalizacji zawodników województwa w kategorii młodzików,
- sprawdzenie aktualnych możliwości startowych zawodników,
- zwiększenie zainteresowania klubów i zawodników udziałem w imprezach kalendarza ŁZSS,
- wyłonienie najlepszego zawodnika roku w kategorii młodzików.
2. Miejsce zawodów zaliczanych do finału Pucharu i rankingu województwa
Lp. Nazwa zawodów

termin

miejsce

1.

Święto Kobiet

3 marca 2018 Łódź

2.

Puchar Wiosny

3.

Turniej Zwycięstwa

4.

Puchar Lata

2 czerwca 2018 Szczerców

5.

Puchar Jesieni

8 września 2018 Bełchatów

6.

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 20 października 2018 Sulmierzyce

7.

Turniej Niepodległości

8.

Turniej Mikołajkowy

14 kwietnia 2018 Sulmierzyce
5 maja 2018 Zduńska Wola

3 listopada 2018 Łódź
1 grudnia 2018 Bełchatów

3. Organizator Zawodów
- Bezpośrednim organizatorem poszczególnych zawodów są kluby, które zgłosiły akces
do organizacji danej imprezy sportowej,
- Koordynatorem projektu „Pucharu Województwa i Finału” oraz rankingu jest
Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego – trener Grzegorz Pietrzyk
4. Uczestnictwo
- w zawodach mogą brać udział młodzicy i młodziczki oraz zawodnicy młodsi
w konkurencjach:
Ppn 40 młodzicy i młodziczki
Kpn 40 młodzicy i młodziczki
5. Punktacja
- Do finału Pucharu Województwa Młodzików oraz do rankingu na najlepszego młodzika roku
zalicza się suma pięciu najlepszych wyników z ośmiu rund pucharów województwa.
- Finał Pucharu Województwa Młodzików będzie rozgrywany w kategorii open.
- Do finału kwalifikuje się 8 zawodników w Ppn i 8 zawodników w Kpn z największą sumą pięciu wyników.
Przy równych wynikach o wejście do finału decydować będzie najwyższy wynik uzyskany
w rundach Pucharu Województwa Młodzików.
- Po każdej rundzie na stronie internetowej ŁZSS będzie podawany aktualny stan
zajmowanych miejsc przez zawodników do finału i rankingu województwa.
6. Nagrody
- na rundach Pucharu Województwa miejsca 1-3 dyplomy oraz nagrody według regulaminu
bezpośredniego organizatora.
- na Finale Pucharu Województwa miejsca 1-6 dyplomy
oraz za I miejsce w Ppn – pistolet pneumatyczny, za I miejsce w Kpn – karabin pneumatyczny.
- za najlepszego zawodnika roku w kategorii młodzików miejsca 1-3 puchary,
klasyfikacja osobno w pistolecie i karabinie,

- nagrody rzeczowe w finale Pucharu Województwa zawodnik zdobywa dla klubu
7. Opłaty
- zgodnie z regulaminem organizatora danej rundy Pucharu Województwa Młodzików.
8. Informacje
- broń i amunicja własna (klubowa)
- ostateczne decyzje we kwestiach nie ujętych w regulaminie podejmuje koordynator projektu ŁZSS.

