20.
ZAWODY STRZELECKIE
ZŁOTA JESIEŃ
VII Memoriał Eugeniusza Jajecznika

REGULAMIN
1. Cel zawodów
 Uczczenie 65-lecia Klubu
 Wyłonienie klubowych mistrzów jesieni
 Popularyzacja sportu strzeleckiego
2. Organizatorzy zawodów
 Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu
 TOMPOL S.J. Dębe Kolonia
3. Termin i miejsce zawodów
 19.09.2020 r. godz. 08:00
 strzelnica Karczemka k/Pleszewa
 rejestracja zawodników do godziny 9.00
4. Program zawodów – konkurencje*
Grupa Wyczynowa

Grupa Powszechna

KDW 20 l.
PSP 20 dokł.
Trap 25

KDW10 l.
PSP 10 dokł.
PCZ 10 dokł.
KCZ 10
Trap 10

* wszystkie konkurencje w kategorii OPEN

5. Uczestnictwo w zawodach
Wyłącznie członkowie KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu posiadający ważną licencję PZSS.
6. Klasyfikacja
Indywidualna w każdej konkurencji. W Grupie Powszechnej dodatkowo klasyfikacja wieloboju
strzeleckiego z pięciu konkurencji.
W przypadku równej ilości punktów w konkurencjach Grupy Wyczynowej (oprócz Trap)
o miejscu decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie wynik ostatniej serii i dalej ilość
dziesiątek, dziewiątek itd., aż do ustalenia ostatecznej kolejności.
W konkurencjach Grupy Powszechnej (oprócz Trap) o miejscu decyduje ilość wewnętrznych
dziesiątek, dziesiątek, dziewiątek, itd.
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7. Nagrody
 I m-ce – puchar TOMPOL
 I – III m-ce – medale
 I – VI m-ce - dyplomy
W klasyfikacji wieloboju strzeleckiego Grupy Powszechnej puchar TOMPOL za 1 miejsce.
8. Postanowienia końcowe
 W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin.
 Broń i amunicja własna, dla nieposiadających broń i amunicję zabezpiecza organizator,
odpłatnie w konkurencji: PCZ10 i KCZ10 – 15 zł., Trap10 – 25 zł.
 W konkurencji PCZ dozwolone jest trzymanie broni oburącz.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie,
które ogłoszone zostaną przed rozpoczęciem strzelań.

Organizator informuje, że w czasie zawodów mogą być wykonywane zdjęcia dokumentujące przebieg
zawodów. Przebywając na terenie strzelnicy zawodnicy oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę
na utrwalenie wizerunku. Sprzeciw przeciwko utrwaleniu wizerunku można zgłosić w biurze organizatora
w czasie zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć na własnej stronie internetowej
oraz na Facebook’u, a także do przekazania materiału medialnego osobom trzecim, w szczególności
sponsorom.

ORGANIZATORZY
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