Regulamin Zawodów Klubowych 2018
Cel zawodów





Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród zawodników Sekcji Ogólnej
Wyłonienie czołowych zawodników Klubu
Zaliczenie do licencji zawodniczych
Zdobycie punktów do klasyfikacji rocznej

Organizator zawodów
Klub Strzelecki „Dziesiątka” Ligi Obrony Kraju w Łodzi ul. Konstantynowska l
telefon : 538 27 10 10 , e-mail : biuro@ksdziesiatka.pl

Termin i miejsce zawodów
Strzelnica w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 1, poniedziałek, środa w godzinach 10.00-19.00, terminy
wg Kalendarza Imprez Strzeleckich (19 II, 21 II, 19 III, 21 III, 16 IV, 18 IV, 18 VI, 20 VI, 17 IX, 19 IX, 15 X,
17 X, 19 XI, 21 XI, 12 XII).

Program zawodów


Pistolet sportowy – odległość 25m, czas konkurencji 15 minut, 10 strzałów ocenianych
oraz 5 próbnych, strzelane do jednej tarczy, 5 przestrzelin o najmniejszych wartościach
odrzucane, strzelanie z jednej ręki.



Pistolet centralnego zapłonu – odległość 25m, czas konkurencji 15 minut, 10 strzałów
ocenianych oraz 5 próbnych, strzelane do jednej tarczy, 5 przestrzelin o najmniejszych
wartościach odrzucane.



Karabin dowolny – odległość 50m, czas konkurencji 15 minut, 10 strzałów ocenianych oraz 5
próbnych, strzelane do jednej tarczy, 5 przestrzelin o najmniejszych wartościach odrzucane.
Strzelba – strzelanie dynamiczne z odległości 10m, minimalna ilość strzałów 10, wynik
liczony metodą Comstock, opis toru dostępny przed rozpoczęciem zawodów na strzelnicy
oraz prezentowany przez sędziego zawodnikowi bezpośrednio przed przejściem toru,
zawody odbywane będą tylko w poniedziałki ujęte w kalendarzu zawodów w godzinach
trwania zawodów, natomiast w danym dniu w godzinach 10:00 – 12:00 „Strzelba” ma
pierwszeństwo strzelań przed innymi konkurencjami.



Uczestnictwo
Do udziału w zawodach dopuszczeni będą :
 wszyscy zawodnicy KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi na podstawie ważnej legitymacji klubowej,
 zawodnicy innych klubów strzeleckich na podstawie posiadanych ważnych licencji
zawodniczych.

Klasyfikacja
Indywidualna wg uzyskanych wyników.
Dla zawodników będących członkami KS „Dziesiątka" LOK w Łodzi prowadzony będzie „Roczny
Ranking Wyników” we wszystkich konkurencjach.
Do Rankingu zaliczane będą najlepsze 4 wyniki z zawodów oddzielnie dla każdej z konkurencji.
W Rankingach nie biorą udziału sędziujący w KS „Dziesiątka", sędziowie i członkowie KS ,. Dziesiątka"
LOK w Lodzi nie opłacający opłat startowych. Na koniec sezonu przewiduje się możliwość
nagrodzenia do trzech najlepszych miejsc zajętych w „Rocznym Rankingu" w każdej z konkurencji .

Opłaty startowe
Na rok 2018 ustala się opłatę startową w wys. 40,00 zł za jedną konkurencję.
W skład opłaty wchodzą: opłata organizacyjna z obsługą sędziowską, amunicja w ilości określonej
ilością strzałów, tarcza, koszty obiektowe.
Zawodnicy będący członkami KS „Dziesiątka” posiadający „Pozwolenie na posiadanie broni”,
strzelający z broni własnej i własnej amunicji opłacają „opłatę startową” w wysokości 20,00 zł po
okazaniu ważnej „Legitymacji Posiadacza Broni”.

Zgłoszenia do udziału w zawodach
Udział w zawodach należy zgłaszać w dniu zawodów.
Niedopuszczalne jest zgłaszanie i odbywanie udziału w zawodach w terminach innych, niż ujęte w
Rocznym Kalendarzu Zwodów Klubowych.

Sprawy różne




W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin .
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz interpretacji niniejszego regulaminu.
Wyniki zawodów ogłoszone zostaną w dniu zawodów.

