Regulamin Wyjazdowych Zawodów Klubowych

Cel zawodów




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

Organizator
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju, Łódź ul. Konstantynowska 1
Telefon: 538 27 10 10, e-mail: biuro@ksdziesiatka.pl

Termin i miejsce zawodów
28.10.2017 w godzinach 11.00-17.00, Strzelnica: Pyszków

Program zawodów
●
●
●
●
●
●

Pistolet centralnego zapłonu, odległość 25m, 10 strzałów ocenianych + 5 próbnych
Pistolet centralnego zapłonu – rewolwer 357 MAGNUM, odległość 25m, 10 strzałów ocenianych
+ 2 próbne
Karabin centralnego zapłonu, odległość 100m, 10 strzałów ocenianych + 5 próbnych
Karabin bocznego zapłonu (z lunetą), odległość 100m, 10 strzałów ocenianych + 5 próbnych
Trap (strzelba), strzelanie do 5 rzutków
Trap 25 (strzelba), strzelanie do 25 rzutków

Uczestnictwo
OPEN

Klasyfikacja
Indywidualna

Nagrody
W każdej z konkurencji puchary za miejsca I-III.

Zgłoszenia
Na miejscu, w dniu zawodów oraz do dn. 26.10.2017 za pomocą rejestracji elektronicznej pod adresem:
http://ksdziesiatka.pl/zawody-wyjazdowe-rejestracja/
Rejestracja elektroniczna zmniejsza opłatę startową w każdej konkurencji o 10 PLN.

Opłaty







Wejście na strzelnicę w Pyszkowie zapewnia Klub KS „Dziesiątka” LOK Łódź
10 PLN za wejście na obiekt (opłata jednorazowa, obowiązkowa)
30/20 (elektroniczna rejestracja) PLN za konkurencję KBZ z lunetą
50/40 (elektroniczna rejestracja) PLN za konkurencję PCZ, PCZ MAGNUM 357, KCZ
60/50 (elektroniczna rejestracja) PLN za TRAP (strzelba)
90/80 (elektroniczna rejestracja) PLN za TRAP 25 (strzelba)

Zasady strzelań








Pistolet centralnego zapłonu, odległość 25 m, 10 strzałów ocenianych + 5 próbnych, zawodnik oddaje
15 strzałów do 1 tarczy, 10 najlepszych strzałów liczy się do wyniku konkurencji.
Pistolet centralnego zapłonu – rewolwer 357 MAGNUM, odległość 25 m, 10 strzałów ocenianych + 2 próbne,
zawodnik oddaje 12 strzałów do 1 tarczy, a 10 najlepszych strzałów liczy się do wyniku konkurencji, dopuszcza
się ładowanie całego bębna rewolweru.
Karabin centralnego zapłonu, odległość 100 m, 10 strzałów ocenianych + 5 próbnych, zawodnik oddaje 15
strzałów do 1 tarczy, 10 najlepszych strzałów liczy się do wyniku konkurencji.
Karabin bocznego zapłonu (z lunetą), odległość 100 m, 10 strzałów ocenianych + 5 próbnych, zawodnik oddaje
15 strzałów do 1 tarczy, 10 najlepszych strzałów liczy się do wyniku konkurencji.
Trap (strzelba), strzelanie do 5 rzutków, zawodnik oddaje 1 strzał lub 2 strzały do danego rzutka, rzutek jest
wystrzeliwany przez obsługę na komendę zawodnika.
Trap 25 (strzelba), strzelanie do 25 rzutków, zawodnik oddaje 1 strzał lub 2 strzały do danego rzutka, zawodnik
strzela z pięciu miejsc po 5 rzutek, które są wystrzeliwane przez obsługę.

Można korzystać z własnej broni i amunicji, która będzie zgodna z opisem danej konkurencji, nie wpływa to na cenę
startu.

Różne
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Broń oraz amunicję dla osób nieposiadających broni zabezpiecza Organizator.
W opłacie startowej wliczony jest koszt amunicji.
W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin .
Podczas trwania konkurencji dopuszcza się przez zawodników używania lunet.
Obsługa sędziowska jest poza klasyfikacją klubową, lecz Sędziowie będą uwzględnieni w komunikacie WZSS,
który liczy się jako start w Zawodach potrzebny do przedłużenia licencji zawodniczej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz interpretacji niniejszego regulaminu.
Organizator przewiduje możliwość treningu w ww. konkurencjach.
Dopuszcza się odbycie jednorazowego treningu przed startem w każdej konkurencji. Trening może odbyć się
bezpośrednio przed startem w konkurencji której dotyczy. Odbycie treningu wyklucza możliwość
powtórzenia startu w konkurencji której trening dotyczył.
Każdą z konkurencji można jednokrotnie powtórzyć, wnosząc ponownie opłatę startową, za wyjątkiem
konkurencji w których zawodnik odbył trening przed startem. Powtórzenie startu może odbyć się tylko po
przedstawieniu w Biurze Obliczeniowym Karty Startowej z informacją o wcześniejszym starcie bez odbycia
treningu. W klasyfikacji końcowej liczy się najlepszy osiągnięty wynik
Każdy uczestnik otrzyma Kartę Startową na której będzie informacja o ewentualnych konkurencjach, w
których będzie startował. Kartę startową należy przedstawić sędziemu przed rozpoczęciem treningu/startu
celem odnotowania tegoż faktu. Zagubienie Kary Startowej skutkuje uniemożliwieniem odbycia treningów
przed startami oraz powtórnych startów.
Oprócz Karty Startowej zawodnik otrzyma metrykę odpowiednią dla każdej konkurencji w której będzie
startował. Na metryce powinny zostać zapisane wyniki osiągnięte przez zawodnika, potwierdzone podpisem
zawodnika oraz sędziego – wyniki z metryk bez podpisów będą zerowane niezależnie od wpisanych wartości.
Pierwszeństwo w strzelaniu mają zawodnicy startujący w zawodach, chyba że zadeklarowali chęć odbycia
treningu przedstartowego – wtedy zawodnik najpierw odbywa trening, a w następnej rundzie start w
zawodach (z tego samego stanowiska oraz broni)
Do treningów Organizator zapewnia broń i amunicję na warunkach klubowych (dotyczy osób nie
posiadających własnej broni).

Sporządził:

Mariusz Szczepaniak

– Sekretarz

KS „Dziesiątka” LOK Łódź

Zaakceptował:

Marcin Posmyk

– Prezes

KS „Dziesiątka” LOK Łódź

