Regulamin Wyjazdowych Zawodów Klubowych
Cel zawodów




Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród zawodników Grupy Powszechnej
Wyłonienie czołowych zawodników Klubu
Zaliczenie do licencji zawodniczej

Organizator i miejsce
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju, Łódź ul. Konstantynowska 1
E-mail: biuro@ksdziesiatka.pl

Termin i miejsce zawodów
23.04.2016 w godzinach 10.00-15.00,
strzelnica Ligi Obrony Kraju w Wójcinie ul. Zawadzkiego

Program zawodów







Pistolet centralnego zapłonu (9mm PARA), odległość 25m, 10 strzałów ocenianych
Pistolet centralnego zapłonu (rewolwer 357 MAGNUM), odległość 50m, 5 strzałów ocenianych
Karabin centralnego zapłonu (AK), odległość 100m, 10 strzałów ocenianych
Karabin precyzyjny bocznego zapłonu (z lunetą), odległość 100m, 10 strzałów ocenianych
Strzelba, dynamicznie, ostrzeliwanie 4 metalowych płytek + popper, punktacja metodą Comstock
Trap (strzelba), strzelanie do rzutków

Uczestnictwo
OPEN

Klasyfikacja
Indywidualna

Nagrody
W każdej z konkurencji puchary za miejsca I-III

Zgłoszenia
Ze względów organizacyjnych jedynie poprzez adres e-mail: biuro@ksdziesiatka.pl
Najpóźniej do 18.04.2016

Opłaty startowe
Wejście na strzelnicę to koszt 10zł od osoby z wyjątkiem dzieci do lat 6, które za wejście nie płacą







40 PLN za pistolet centralnego zapłonu 25m
40 PLN za pistolet centralnego zapłonu 50m
40 PLN za karabin centralnego zapłonu 100m
40 PLN za karabin precyzyjny bocznego zapłonu 100m
50 PLN za Trap (strzelba)
40 PLN za strzelbę dynamicznie

Różne








Daną konkurencję można strzelać wielokrotnie jeśli uzyskane wyniki nie okażą się dla danego zawodnika
satysfakcjonujące (ale płaci się normalną cenę za każdy start)
Broń oraz amunicję dla osób nieposiadających broni zabezpiecza Organizator. Zawodnik może na zawodach
skorzystać z własnej broni/amunicji, ale nie skutkuje to zmianą ceny za start!
W związku z pytaniami: do licencji zawodniczej liczy się start w zawodach w danej dyscyplinie nie konkurencji!
Dyscypliny to karabin, pistolet, strzelba. Czyli nieważne ile i jakich konkurencji jest na danych zawodach, liczy się
start w dyscyplinie. To oznacza, że na niniejszych zawodach, nawet startując w 2 konkurencjach z karabinu czy 2
ze strzelby do licencji zaliczony jest jeden start w karabinie i jeden w strzelbie (czyli w danej dyscyplinie), w razie
wątpliwości zapraszamy na stronę PZSS (http://www.pzss.org.pl/index.php/strzelectwo-sportowe)
Każdy kto po zawodach będzie chciał postrzelać z własnej broni może to zrobić, ALE
 Kupuje u nas tarczę za 1zł (lub rzutki za 1zł/szt.)
 Kupuje u nas chociaż trochę amunicji (o ile nie posiada innego typu niż dalej wymieniona) w cenie klubowej,
tj. co najmniej 10 sztuk 5,6mm (60gr/szt.), 9m PARA (1,50zł/szt.), 7,62mm do AK (2zł/szt.), 6 sztuk (pełen
bębenek) 357 Magnum (2,50zł/szt.), 5 do strzelby (2zł/szt.). Co do zasady kupujemy wielokrotności
5 z wyjątkiem rewolweru gdzie kupujemy zawsze wielokrotność 6 (pełen bębenek)
W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin oraz przepisy PZSS

Sporządził:
Sebastian Czerwiński
Członek Zarządu

Zatwierdził:
Zarząd KS „Dziesiątka” LOK Łódź

