
REGULAMIN ZAWODÓW KLUBOWYCH                                                                                                  
W ROKU 2019                                                                                                                             

Klubu Strzelectwa Sportowego Tarcza Ozorków                                                    
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie 

CEL  ZAWODÓW:                                                                                                                                                                            
-Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród zawodników Sekcji Ogólnej,                                                                    
-Wyłonienie czołowych zawodników Klubu,                                                                                                          
-Zaliczenia do licencji zawodniczych. 

ORGANIZATOR  ZAWODÓW:                                                                                                                     
Klub Strzelectwa Sportowego Tarcza Ozorków LOK Stowarzyszenie w Ozorkowie,                                                                                                   
Plac Jana Pawła II nr 7, telefon  511 819 333, e-mail: tarczaozorkow@wp.pl. 

TERMINY  I  MIEJSCE  ZAWODÓW:                                                                                                                     
Strzelnica w Ozorkowie ul. Sportowa 5 w ostatnie niedziele każdego miesiąca w                                                                               
godzinach od 10.00 do 15.00 w dniach: 28.04, 19.05, 23.06, 21.07, 18.08, 22.09, 20.10, 17.11, 22.12. 

PROGRAM  ZAWODÓW:                                                                                                                                                        
-„pistolet sportowy” (Psp) : odległość 25m, 20 strzałów ocenianych + 5 strzałów                                                                          
próbnych, czas konkurencji 25 minut, strzelanie do jednej tarczy z jednej ręki ,                                                       
5 przestrzelin o najmniejszej wartości odrzucane.                                                                                                               
–„pistolet centralnego zapłonu”(Pcz): odległość 25 m, 10 strzałów ocenianych + 5                                                                                   
strzałów próbnych , strzelanie do jednej tarczy, 5 przestrzelin o najmniejszej                                                                        
wartości odrzucane .                                                                                                                                                                             
–„ karabin dowolny” (Kdw): odległość 50 m ,20 strzałów ocenianych + 5 strzałów                                                                        
próbnych, czas konkurencji 25 minut, strzelanie do jednej tarczy, 5 przestrzelin o                                                                                      
najmniejszej wartości odrzucane.                                                                                                                                   
–„ strzelba”: strzelanie dynamiczne do poperów lub płytek metalowych z                                                                                                             
odległości 10 metrów, 10 strzałów + możliwe 1 doładowanie, wynik liczony                                                                          
metodą Comstock, opis toru dostępny przed rozpoczęciem zawodów na strzelnicy                                                                      
oraz prezentowany przez sędziego bezpośrednio przed przejściem toru.                                                                                 
Poszczególne konkurencje mogą odbywać się naprzemiennie. 

UCZESTNICTWO:                                                                                                                                                      
Do udziału w zawodach dopuszczeni będą:                                                                                                                                                             
-wszyscy zawodnicy KSS Tarcza Ozorków LOK Stowarzyszenie,                                                                                                      
-zawodnicy innych klubów strzeleckich na podstawie                                                                                                                             
posiadanej ważnej licencji zawodniczej. 

KLASYFIKACJA:                                                                                                                                                                                
Indywidualna wg uzyskanych wyników.                                                                                                                       
Dla zawodników będących członkami KSS  Tarcza Ozorków prowadzony będzie                                                                                       
„Roczny Ranking Wyników” w konkurencjach (Psp) i (Kdw)  
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Do „Rankingu….” Zaliczane będą najlepsze 4 wyniki z zawodów oddzielnie dla                                                        
konkurencji „Psp” i oddzielnie dla konkurencji „Kdw”.                                                                                                    
W „Rankingach….” Nie biorą udziału sędziowie KSS  Tarcza Ozorków LOK Stowarzyszenie                                                                                                                             
sędziujący w zawodach odbywających się w KSS Tarcza Ozorków LOK Stowarzyszenie.                                                                                                      
Przewiduje się możliwość nagrodzenia 3 najlepszych miejsc zajętych w                                                                    
„Rocznym Rankingu” w każdej z rankingowych konkurencji. 

OPŁATY STARTOWE:                                                                                                                                                                 
Na rok 2019 ustala się opłatę startową w wysokości  25,00 zł za jedną konkurencję.                                                                                  
W skład opłaty wchodzą: opłata organizacyjna z obsługą sędziowską,                                                                                             
koszt tarcz i koszty organizatora. Amunicja własna lub zakupywana                                                                                                  
od organizatora. 

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W ZAWODACH:                                                                                                          
Udział w zawodach należy zgłaszać w dniu zawodów najpóźniej na 1 godzinę                                                                  
przed terminem zakończenia zawodów.                                                                                                                                        
Niedopuszczalne jest zgłaszanie i odbywanie udziału  w zawodach w terminach                                                                                
innych niż ujęte w „Rocznym Kalendarzu Zawodów Klubowych” 

SPRAWY RÓŻNE:                                                                                                                                                 
Generalnie w zawodach stosowane są przepisy regulaminowe PZSS.                                                                                                        
W „ KSS Tarcza Ozorków LOK Stowarzyszenie ” dopuszcza się odstępstwa od w/w Regulaminu PZSS                                                                              
Dopuszcza się: korzystanie ze słuchawek aktywnych, własnej odzieży z                                                                                                                  
wyłączeniem  strzeleckiej odzieży sportowej oraz usztywniaczy kostek i                                                                                 
nadgarstków, do czasu pozyskania odpowiedniej liczby lunet nie dopuszcza się                                                                          
korzystania z lunet, nie dopuszcza się wchodzenia osób towarzyszących poza                                                                                     
oznaczoną „linię wyjściową”, strzelania treningowe wyłącznie po zawodach .                                                                                                                            
Protesty dotyczące wyników lub przebiegu zawodów dopuszczalne są w terminie                                                                                           
do 20 minut od ogłoszenia wyników.                                                                                                                                                           
Protesty należy składać na piśmie wraz z kaucją w wysokości  50,00 zł do                                                                             
Sędziego Głównego zawodów lub Członka Zarządu Klubu.                                                                                                                            

Niniejszy „Regulamin Cyklicznych Zawodów Klubowych” został                                                                                            
przyjęty przez Zarząd KSS Tarcza Ozorków LOK Stowarzyszenie na posiedzeniu w                                                                                            
dniu 30.03.2019r i obowiązuje we wszystkich cyklicznych                                                                                                            
zawodach klubowych do czasu jego odwołania.                                                                                                                    
Za Zarząd KSS Tarcza Ozorków LOK Stowarzyszenie 

                                                                                                                                                                                                                                                 


