Zarząd Powiatowy LOK w Starogardzie Gd.

Starogard Gdański 05-07-2017

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Otwartych Zawodów Strzeleckich
indywidualnie z karabinu i pistoletu pneumatycznego
kal. 4,5 mm
w dniu 08 lipca 2017 r. w Starogardzie Gdańskim
z okazji

607 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
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Szanowni Goście – Zawodnicy
Organizator Zawodów Strzeleckich – w dniu 08 lipca 2017 r. w Starogardzie Gdańskim z okazji 607
rocznicy Bitwy pod Grunwaldem na strzelnicy Klubu Strzeleckiego „TARCZA” LOK w Starogardzie Gdańskim
przy ul. Zielonej18, zaprasza na zawody strzeleckie w dwuboju w konkurencjach indywidualnych: z karabinu
i pistoletu pneumatycznego kal. 4,5 mm.
I. Program zawodów:
1.

Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się w sobotę 08 lipca 2017 r. r. na strzelnicy pneumatycznej KS „TARCZA” LOK w
Starogardzie Gdańskim ul. Zielona 18
8.00 - przyjazd zawodników
8.20 - uroczyste otwarcie zawodów
15.00 - zakończenie zawodów


Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora !!

2.

Uczestnictwo w zawodach
W zawodach biorą udział zawodnicy indywidualnie, seniorzy, juniorzy i młodzicy, którzy powiadomili
organizatora o zamiarze uczestnictwa. Zgłoszenia imiennego należy dokonać listownie do dnia 07-07-2017 r.
na adres KS „TARCZA” LOK w Starogardzie Gd. ul. Zielona 18, 83-200 Starogard Gd. lub tel. 0 508 071 319
– do kierownika Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK – Krzysztof Reczko bądź na adres mailowy:
biuro.kstarczalok@gmail.com
Zawodnicy LOK zabierają z sobą legitymację członka LOK wraz z opłaconymi na bieżąco składkami
członkowskimi.
3.

Zabezpieczenie materiałowe
 Broń sportową Kpn i Ppn zabezpiecza Klub Strzelecki „Tarcza” LOK
 Śrut zabezpiecza Klub Strzelecki „Tarcza” LOK

4.

Sprawy finansowe
Wpisowe (startowe) od zawodnika seniora wynosi 50,00 zł.

II. Regulamin zawodów:
Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Zawodów Strzeleckich Ligi Obrony Kraju i Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego. Zawodnicy startują do poszczególnych konkurencji zgodnie z wpisem na
listę startową.
a) Strzelanie z karabinu pneumatycznego 4,5 mm Kpn – 20 młodzików open
Cel
- tarcza sportowa
Odległość
- 10 m
Postawa
- stojąca
Ilość strzałów
- 3 próbne - 20 ocenianych (czas do 25 min)
Ocena wyników
- suma punktów uzyskanych w strzelaniu
b) Strzelanie z karabinu pneumatycznego 4,5 mm Kpn – 30 juniorów open
Cel
- tarcza sportowa
Odległość
- 10 m
Postawa
- stojąca
Ilość strzałów
- 3 próbne - 30 ocenianych (czas do 1h 15 min)
Ocena wyników
- suma punktów uzyskanych w strzelaniu
c) Strzelanie z karabinu pneumatycznego 4,5 mm Kpn – 30 seniorów open
Cel
- tarcza sportowa
Odległość
- 10 m
Postawa
- stojąca
Ilość strzałów
- 3 próbne - 30 ocenianych (czas do 1h 15 min)
Ocena wyników
- suma punktów uzyskanych w strzelaniu
d) Strzelanie z pistoletu pneumatycznego 4,5 mm Ppn – 30 juniorów open
Cel
- tarcza sportowa
Odległość
- 10 m
Postawa
- stojąca z wolnej ręki
Ilość strzałów
- 3 próbne - 30 ocenianych (czas do 1h 15 min)
Ocena wyników
- suma punktów uzyskanych w strzelaniu
e) Strzelanie z pistoletu pneumatycznego 4,5 mm Ppn – 30 seniorów open
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Cel
Odległość
Postawa
Ilość strzałów
Ocena wyników

- tarcza sportowa
- 10 m
- stojąca z wolnej ręki
- 3 próbne - 30 ocenianych (czas do 1h 15 min)
- suma punktów uzyskanych w strzelaniu

III. Ocena i klasyfikacja
Strzały próbne oddajemy do tarcz oznaczonych jako próbne, nie liczą się do punktacji. Następnie po
oddaniu dwudziestu, trzydziestu strzałów (w zależności od wieku strzelców) do tarcz – ocenianych,
następuje spisanie wyników do metryki strzelania i przekazanie ich do komisji sędziowskiej.
Komisja sędziowska ustala wyniki z oddanych 20 i 30 strzałów w danej konkurencji; trafienie w linię
uznaję się jako trafienie w pole o wyższej numeracji. W przypadku równej ilości zdobytych punktów, o
zajętym miejscu decyduje ilość przestrzelin o większej wartości punktowej. W dwuboju liczy się lepszy wynik
w pistolecie.
Strzelanie wykonuje się, z broni zabezpieczonej przez organizatora, bądź z własnej, jeśli zawodnik
taką posiada. Zezwala się podczas strzelania na korzystanie z pomocniczych przyrządów optycznych,
innych, niż tylko znajdujących się znajdujących się na broni. Zezwala się również na korzystanie na
stanowiskach strzeleckich z ochraniaczy słuchu i okularów.
Nagrody:
A – Indywidualnie seniorzy
I – III miejsce za strzelanie z karabinu4,5 mm Kpn – 30 – dyplom
B – Indywidualnie seniorzy
I – III miejsce za strzelanie z pistoletu 4,5 mm Ppn – 30

– dyplom

C – Indywidualnie juniorzy
I – VI miejsce za strzelanie z karabinu 4,5 mm Kpn – 30

– dyplom

d – Indywidualnie juniorzy
I – VI miejsce za strzelanie z pistoletu 4,5 mm Ppn – 30

– dyplom

e – Indywidualnie młodzicy
I – VI miejsce za strzelanie z karabinu 4,5 mm Kpn – 20

– dyplom

f – Indywidualnie seniorzy w dwuboju
I – III miejsce

– dyplom

g – Indywidualnie juniorzy w dwuboju
I – VI miejsce

– dyplomy

IV. Zabezpieczenie materiałowe
1. W czasie zawodów obowiązuje zawodników wysoka dyscyplina i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
na strzelnicy. Zabrania się:
a) korzystania ze sprzętu innego, niż zabezpieczonego przez organizatora bądź dopuszczonego przez
niego do zawodów
b) korygowanie strzelania przez innych uczestników, kolegów, kibiców
V. Postanowienia końcowe
1. W czasie zawodów w sprawach spornych decyzje podejmuje komisja sędziowska.
2. Ewentualne protesty powinny być składane na piśmie w czasie 30 minut po zakończeniu każdej
konkurencji od momentu oficjalnego zakończenia konkurencji. Rozpatruje je komisja sędziowska zawodów i
powiadamia zainteresowanego o uznaniu lub odmowie protestu wraz z uzasadnieniem.
Warunkiem przyjęcia protestu przez komisję jest wpłacenie wadium w wysokości 100 PLN. W przypadku
uznania słuszności zgłoszonego protestu wadium podlega zwrotowi. Natomiast w przypadku, gdy protest nie
został uwzględniony, wadium przekazywane jest na fundusz organizatora.
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