WOJEWÓDZKIE MIĘDZYSZKOLNE
ZAWODY STRZELECKIE
„USTRZEL GWIAZDKĘ 2020”
07.12.2020
REGULAMIN

Klub Strzelecki „Dziesiątka” LOK w Łodzi
Łódź ul. Konstantynowska 1
www.ksdziesiatka.pl
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CEL

 Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży
 Wyłonienie utalentowanej strzelecko młodzieży
UCZESTNICTWO
 reprezentacje placówek oświatowych (młodzież + nauczyciel/opiekun) z rejonu Województwa
Łódzkiego
 z uwagi na narzucone odgórnie ograniczenia związane z „pandemią” jedna placówka może
wystawić nie więcej niż 15 reprezentantów młodzieżowych
TERMIN
07.12.2020 (PONIEDZIAŁEK) w godzinach 09:00 – 17:30, Łódź ul. Konstantynowska 1
OPŁATY STARTOWE
10pln od osobo-startu, wnoszona w dniu ZAWODÓW (opiekunowie nieodpłatnie) / biuro zawodów
ZGŁOSZENIA - !!! NAJPÓŹNIEJ DO 27.11.2020 (wiąże się to z koniecznością zamówienia nagród) !!!
 PROSZĘ KORZYSTAĆ Z ZAŁĄCZONEJ DO REGULAMINU LISTY ZGŁOSZENIOWEJ
 najlepiej drogą elektroniczną: maciej.chojnacki@ksdziesiatka.pl (w tytule maila proszę podać nazwę
zawodów oraz nazwę placówki zgłaszającej)
 osobiście w siedzibie organizatora (poniedziałki i środy 11:00 – 18:00, wtorki i piątki 17:00 – 19:00)
PROGRAM
 OKOŁO 09:00 PRZYBYCIE PIERWSZEJ REPREZENTACJI
 09:30 – 17:00 STRZELANIA / O KOLEJNOŚCI STRZELAŃ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
o czas na jedną reprezentację – 5 reprezentantów 25 minut (maksymalnie 75 minut / 3 zmiany
po 25 minut
o kolejność podana zostanie 30.11.2020 na stronie organizatora www.ksdziesiatka.pl / dana
reprezentacja powinna stawić się co najmniej na 15 minut przed wyznaczonym terminem
 OKOŁO 17:30 ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW / ! ODBIÓR NAGRÓD POPRZEZ PRZEDSTAWICIELA DANEJ
PLACÓWKI (cała reprezentacja nie musi oczekiwać/stawić się na zakończeniu)
KONKURENCJA
10 metrów karabin pneumatyczny 20 strzałów - 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej (odpowiednio
oznaczonej) + 20 strzałów ocenianych po 5 do 4 tarcz ocenianych
 broń (karabiny wyposażone w zamknięte przyrządy celownicze), amunicję oraz obsługę sędziowską
zapewnia organizator
 organizator dopuszcza możliwość korzystania z własnej broni, amunicji (nie ma to wpływu na
wysokość opłat startowych) oraz dodatkowego wyposażenia (odzież strzelecka, rękawice …)
 wszystkie grupy wiekowe wykonują strzelanie w postawie stojąc bez podparcia do tarcz
przeznaczonych do strzelań z karabinu pneumatycznego (TS-2), karabiny wyposażone w zamknięte
przyrządy celownicze
KLASYFIKACJA
 INDYWIDUALNA z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe oraz płeć
 ZESPOŁOWA - 5 najwyższych wyników uczniów z danego zespołu + wynik nauczyciela
NAGRODY
 INDYWIDUALNIE: MIEJSCE I-III – MEDALE, DYPLOMY / MIEJSCA IV–VI - DYPLOMY
 KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA: MIEJSCA I-VI - PUCHAR, DYPLOMY
RÓŻNE
 broń, amunicję oraz obsługę sędziowską zapewnia organizator
 organizator dopuszcza możliwość korzystania z własnej broni, amunicji (nie ma to wpływu na
wysokość opłat startowych) oraz dodatkowego osprzętu/wyposażenia w postaci strojów strzeleckich,
rękawic, pasów…
 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 do 26.11.2020
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WOJEWÓDZKIE MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY STRZELECKIE - „USTRZEL GWIAZDKĘ” 2020
LISTA ZGŁOSZENIOWA
JEDNOSTKA ZGŁASZAJĄCA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
WYPEŁNIAMY WIELKIMI LITERAMI

MŁODZIK - do 15 lat (2005 i wyższe), JUNIOR MŁODSZY - 16,17 lat (2003-2004), JUNIOR - 18,19,20 lat (2002 - 2000)
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ROCZNIK

PŁEĆ/KATEGORIA

--------------------

NAUCZYCIEL

