"Szkolna Liga Strzelecka 2017/2018"
Regulamin Zawodów
CEL ZAWODÓW:
•Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej
•Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych zawodów i konkursów strzeleckich
•Wyłonienie utalentowanych zawodników
•Wyłonienie najlepszego zawodnika
ORGANIZATOR ZAWODÓW:
•Klub Strzelecki "Dziesiątka" Ligi Obrony Kraju w Łodzi
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
•Runda I: 25.09 i 27.09.2017 w godzinach od 12.00 do 20.00
•Runda II: 23.10 i 25.10.2017 w godzinach od 12.00 do 20.00
•Runda III: 27.11 i 29.11.2017 w godzinach od 10.00 do 20.00
•Terminy kolejnych rund SLS zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu kalendarza
zawodów na rok 2018.
•Strzelnica KS "Dziesiątka" LOK w Łodzi ul. Konstantynowska 1
PROGRAM ZAWODÓW:
•Szkolna Liga Strzelecka podzielona jest na 7 rund odbywających się według
kalendarza zawodów KS "Dziesiątka" LOK.
•Przewidziane są strzelania z różnych rodzajów broni (karabin pneumatyczny i
karabin kulowy - oba wyposażone w zamknięte przyrządy celownicze).
•Zawodnicy oddają 15 strzałów (10 strzałów ocenianych do dwóch tarcz ocenianych
+ 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej).
UCZESTNICTWO:
•Uczniowie szkół wszystkich szczebli z województwa łódzkiego.
KLASYFIKACJA:
•Indywidualna z podziałem na:
➢Młodziczki i młodzików (bez podziału na płeć) – do 15 lat
➢Juniorki młodsze i juniorów młodszych – 16 i 17 lat
➢Juniorki i juniorów – 18, 19 i 20 lat
➢Seniorki i seniorów (bez podziału na płeć) - od 21 lat
•O klasyfikacji zawodnika decyduje wiek w roku 2018.
•Zespołowa dla szkół reprezentowanych przez co najmniej trzech zawodników (w
klasyfikacji będą brane pod uwagę wyniki trzech najlepszych zawodników z danej
szkoły).

NAGRODY:
•Klasyfikacja indywidualna:
➢miejsca I - III puchary, medale, dyplomy
➢miejsca IV - VI dyplomy
•Klasyfikacja zespołowa:
➢I miejsce puchar, dyplom
➢miejsca II - VI dyplomy
ZGŁOSZENIA:
•W dniu zawodów
KOSZTY UCZESTNICTWA:
•Opłata startowa wynosi 5 pln
•Opłaty uiszczane są w dniu zawodów przed przystąpieniem do strzelania.
SPRAWY RÓŻNE:
•Broń i amunicję zapewnia Organizator.
•Obsługę sędziowską zapewnia Organizator.
•Organizator dopuszcza możliwość korzystania z własnej broni, oraz dodatkowego
osprzętu strzeleckiego w postaci kurtek, czy rękawic strzeleckich.
•Zawodnik przystępujący do Zawodów zobowiązany jest w pierwszej kolejności
przystąpić do Zawodów, innego rodzaju strzelanie można odbyć po zakończeniu
konkurencji.
•Strzelanie można odbyć tylko w obecności Sędziego Zawodów wyznaczonego
przez Prezesa Klubu.
•Po zakończeniu konkurencji Zawodnik zobowiązany jest do zdania podpisanego
kompletu tarcz.
•W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie Regulamin
Klubu oraz przepisy PZSS.
•Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji
niniejszego Regulaminu.
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