USTRZEL GWIAZDKĘ
2018
REGULAMIN
CEL

 Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży
 Wyłonienie utalentowanej strzelecko młodzieży
ORGANIZATOR ORAZ MIEJSCE PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK w Łodzi / ul. Konstantynowska 1
UCZESTNICTWO
reprezentacje placówek oświatowych (uczniowie) z rejonu Województwa Łódzkiego (licea,
zespoły szkół, gimnazja, podstawówki,)
TERMIN
05.12.2018 (ŚRODA) w godzinach 08:45 – 15:45
OPŁATY STARTOWE
20pln od osobo-startu, wnoszona w dniu przeprowadzania ZAWODÓW
ZGŁOSZENIA
 PROSZĘ KORZYSTAĆ Z ZAŁĄCZONEJ DO INFORMATORA LISTY ZGŁOSZENIOWEJ
 NAJPÓŹNIEJ DO 21.11.2018
 Drogą elektroniczną: maciej.chojnacki@ksdziesiatka.pl
 Osobiście w siedzibie organizatora
PROGRAM (w przypadku znacznej liczby zawodników >80 może się wydłużyć)
 OKOŁO 08:45 PRZYBYCIE PIERWSZEJ REPREZENTACJI
 09:00 – 15:00 STRZELANIA
 O KOLEJNOŚCI STRZELAŃ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (nie wszystkie
reprezentacje muszą stawić się na jedną godzinę)
o KOLEJNOŚĆ STRZELAŃ PODANA ZOSTANIE 23.11/24.11 NA STRONIE
ORGANIZATORA www.ksdziesiatka.pl
 Około 15:30 DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW
KONKURENCJA
Kpn20 (karabin pneumatyczny) - 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej (odpowiednio
oznaczonej) + 20 strzałów ocenianych po 5 do 4 tarcz ocenianych, postawa stojąc, tarcze
TS-2
KLASYFIKACJA
 INDYWIDUALNA (rocznikowo)
o JUNIOREK/JUNNIORÓW (18,19,20 lat)
o JUNIORÓW/JUNIOREK MŁODSZYCH (16,17 lat)
o MŁODZIKÓW (do 15 lat)
 ZESPOŁOWA – 5 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW REPREZENTANTÓW DANEJ PLACÓWKI
NAGRODY
 INDYWIDUALNIE:
o MIEJSCA I–III - MEDALE, DYPLOMY
o MIEJSCA IV–VI - DYPLOMY
 KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA
o MIEJSCA I-VI - PUCHAR, OKOLICZNOŚCIOWE DYPLOMY
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RÓŻNE
 W PRZYPADKU NIE ZGŁOSZENIA SIĘ WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY ZAWODNIKÓW (40)
ORGANIZATOR PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA ZAWODÓW
 Broń, amunicję oraz obsługę sędziowską zapewniają Organizatorzy
 Organizator dopuszcza możliwość korzystania z własnej broni oraz amunicji (nie ma
to wpływu na wysokość opłat startowych)
 Organizator dopuszcza możliwość wykorzystania w zawodach dodatkowego
osprzętu/wyposażenia w postaci strojów strzeleckich, rękawic, pasów…
 Każdy zawodnik jest obowiązany zdać po skończeniu konkurencji komplet tarcz
właściwemu SĘDZIEMU co potwierdza własnoręcznym podpisem na właściwej liście
„Potwierdzenia zdania tarcz”. Brak spełnienia w/w warunku skutkuje utratą prawa
do wnoszenia skarg dotyczących wyniku
 Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian oraz interpretacji
niniejszego regulaminu. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie
internetowej www.ksdziesiatka.pl oraz dodatkowo wywieszane w siedzibie Klubu
nie później jednak niż na 2 tygodnie przed rozegraniem danych zawodów
 Wszelkie protesty, w formie pisemnej, przekazywane na ręce Koordynatora
Zarządu ds.Grupy Młodzieżowej lub członka Zarządu Klubu, będą przyjmowane
najpóźniej 7 dni od terminu rozegrania danych zawodów, odpowiedź w formie
pisemnej będzie dostępna w siedzibie Klubu w uzgodnionym, ale nie dłuższym niż
30 dni terminie
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