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
23.06.2018 w godzinach 11.00-16.00,
Strzelnica: 09-541 Pacyna, Luszyn 1

Program zawodów
●
●
●
●

Pistolet centralnego zapłonu, odległość 25m, 10 strzałów ocenianych + 3 próbne
Pistolet centralnego zapłonu – rewolwer 357 MAGNUM, odległość 25m, 10 strzałów ocenianych + 2 próbne
Karabin centralnego zapłonu, odległość 50m, 10 strzałów ocenianych + 3 próbne
Trap (strzelba), strzelanie do 10 rzutków

Uczestnictwo
OPEN

Klasyfikacja
Indywidualna

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

Zgłoszenia
Na miejscu, w dniu zawodów.

Opłaty






Wejście na strzelnicę „Pod Dębami” w Luszynie zapewnia Klub KS „Dziesiątka” LOK Łódź
10 PLN za zorganizowany na miejscu grill (opłata jednorazowa, obowiązkowa)
30 PLN za konkurencję PCZ, PCZ MAGNUM 357, KCZ (włączając broń i amunicję klubową)
20 PLN za konkurencję PCZ, PCZ MAGNUM 357, KCZ dla osób posiadających własną broń i amunicję
40 PLN za TRAP (strzelba)

Zasady strzelań




Pistolet centralnego zapłonu, odległość 25 m, 10 strzałów ocenianych + 3 próbne, zawodnik oddaje 13
strzałów do 1 tarczy, 10 najlepszych strzałów liczy się do wyniku konkurencji.
Klub zapewnia pistolety HS-9 w kalibrze 9 mm Luger (Para).
Pistolet centralnego zapłonu – rewolwer 357 MAGNUM, odległość 25 m, 10 strzałów ocenianych + 2 strzały

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 50 m, 10 strzałów ocenianych + 3 próbne, zawodnik oddaje 13
strzałów do 1 tarczy, 10 najlepszych strzałów liczy się do wyniku konkurencji. W tej konkurencji będą karabiny
kal. 7,62x39 zapewnione przez Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK Łódź.
Trap (strzelba), strzelanie do 10 rzutków, zawodnik oddaje 1 strzał lub 2 strzały do danego rzutka, rzutek jest
wystrzeliwany przez obsługę na komendę zawodnika.

Można korzystać z własnej broni i amunicji, która będzie zgodna z opisem danej konkurencji.

Różne
●
●
●

●
●

Broń oraz amunicję dla osób nieposiadających broni zabezpiecza Organizator.
W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin.
Osoby niezrzeszone w KS „Dziesiątka” LOK Łódź i nie posiadające licencji zawodniczej PZSS, a startujące z
rekomendacji Członka Klubu KS „Dziesiątka” LOK Łódź, mogą uczestniczyć w zawodach za zgodą
Prezesa KS „Dziesiątka” LOK Łódź.
Obsługa sędziowska jest poza klasyfikacją.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

