WOJEWÓDZKA MIĘDZYSZKOLNA
LIGA STRZELECKA
edycja 2020/2021

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
 Przygotowanie młodzieży do zewnętrznych zawodów i konkursów strzeleckich
ORGANIZATOR / MIEJSCE PRZEPROWADZANIA
Klub Strzelecki DZIESIĄTKA LOK w Łodzi /Łódź ul. Konstantynowska 1
UCZESTNICTWO
Młodzież szkolna oraz akademicka z rejonu Województwa Łódzkiego
OPŁATY STARTOWE
Osobo-start w danej rundzie 5pln, wnoszone w dniu przeprowadzania danej RUNDY
PROGRAM
 LIGA składać się będzie z cyklu 6 startów / strzelań
 Strzelania z karabinów pneumatycznych (10 metrów karabin pneumatyczny 10
strzałów)
o 5 strzałów próbnych do tarczy próbnej (odpowiednio oznaczonej) + 10 strzałów
ocenianych po 5 do 2 tarcz ocenianych
o wszystkie kategorie (grupy wiekowe) wykonują do tarcz przeznaczonych do
karabinu pneumatycznego (TS-2)
o wszystkie kategorie (grupy wiekowe) wykonują w postawie stojąc / bez
podparcia
 młodzież poniżej 14 roku życia (klasyfikowana oddzielnie) – strzelanie
stojąc z wykorzystaniem dostępnych stojaków/statywów
 organizator dopuszcza wykorzystanie własnych karabinów, śrutu oraz dodatkowego
osprzętu w postaci strojów strzeleckich, rękawic, pasów, …
TERMINY
 Rundy przeprowadzane będą w następujących dniach w godzinach 10:00-18:00








19.10.2020 - Kpn (PONIEDZIAŁEK) RUNDA I
16.11.2020 - Kpn (PONIEDZIAŁEK) RUNDA II
14.12.2020 - Kpn (PONIEDZIAŁEK) RUNDA III
22.02.2021 - Kpn (PONIEDZIAŁEK) RUNDA IV
19.04.2021 - Kpn (PONIEDZIAŁEK) RUNDA V
17.05.2021 - Kpn (PONIEDZIAŁEK) RUNDA VI
Zakończenie /Rozdanie nagród planowane na koniec maja początek czerwca 2021



TERMINY PODSTAWOWE TO PONIEDZIAŁKI / TERMINY DODATKOWE (WYJĄTKOWO
DLA OSÓB NIE MOGĄCYCH W PONIEDZIAŁKI) TO NASTĘPUJĄCE PO DANYCH
PONIEDZIAŁKACH WTORKI W GODZINACH 16:30 – 18:00

! W przypadku braku możliwości zaliczenia danej rundy w wyznaczonym terminie

wyznacza się inny termin w porozumieniu z prowadzącym Ligę. Wyjątek od tej zasady
stanowić będzie runda ostatnia, którą należy zaliczyć ostatecznie w terminie / lub
wcześniej (wiąże się to z koniecznością zamówienia imiennych nagród dla konkretnych
zespołów oraz zawodników).
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KLASYFIKACJA ORAZ NAGRODY
O KLASYFIKACJI ZAWODNIKA DECYDUJE WIEK W KTÓRYM LIGĘ ROZPOCZOŁ
 INDYWIDUALNA
o JUNIOREK (18,19,20 lat)
o JUNNIORÓW (18,19,20 lat)
o JUNIOREK MŁODSZYCH (16,17 lat)
o JUNIORÓW MŁODSZYCH (16,17 lat)
o MŁODZIKÓW (14,15 lat)
o MŁODZICZEK (14,15 lat)
o U 14 (poniżej 14 roku życia, bez podziału na płeć)
 ZESPOŁOWA / MIĘDZYSZKOLNA (decyduje końcowa suma 5 najlepszych wyników z
danej szkoły/zespołu - bierze się pod uwagę wyniki ze wszystkich 6 startów)
NAGRODY
 INDYWIDUALNIE:
o MIEJSCA I – III - PUCHAR, DYPLOMY
o MIEJSCA IV – VI - STATUETKI, DYPLOMY
 KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA / MIĘDZYSZKOLNA
o MIEJSCA I - VI - PUCHAR, OKOLICZNOŚCIOWE DYPLOMY
RÓŻNE
 Broń, amunicję oraz obsługę sędziowską zapewniają Organizatorzy
 Organizator dopuszcza możliwość korzystania z własnej broni, amunicji (nie ma to
wpływu na wysokość opłat startowych) oraz dodatkowego wyposażenia
 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 kolejnej rundy

opracował

Maciej Chojnacki

sekcja młodzieżowa KS Dziesiątka
601 081 044 (kontakt 15:00-16:30)
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