60. JESIENNE
ZAWODY STRZELECKIE
ZIEMI KALISKIEJ
REGULAMIN
1. Cel zawodów
- wyłonienie najlepszych strzelców i zespołów Ziemi Kaliskiej,
- popularyzacja sportu strzeleckiego i działalności Ligi Obrony Kraju.
2. Organizatorzy zawodów
- Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Kaliszu,
- Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu,
- Urząd Miasta w Kaliszu - Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki.
3. Termin i miejsce zawodów
26-27 września 2020 r.; strzelnica Karczemka Ludwina k/Pleszewa
4. Program zawodów
26 września 2020 r. (sobota)
Konkurencje Kdw 10 l. i Psp 10 dokł.
strzelania indywidualne/zespołowe
Kdw/Ksp 10 l.: godz. 09.00 – 14.00
Psp 10 dokł.:godz. 09.00 – 12.00
Zakończenie zawodów zespołowych:
Konkurencja Kdw/Ksp 40 l. junior:
Konkurencja Pcz 10 dokł.:
Konkurencja Kcz 10 l.:

godz. 14.00
godz. 14.00 – 15.00 (finał)
godz. 12.00 – 15.00
godz. 09.00 – 13.00

27 września 2020 r. (niedziela)
Konkurencja Kdw 60 l.:
godz. 09.00 – 10.30
Konkurencja Psp 30 dokł.:
godz. 09.00 – 10.00
Konkurencja Trap 10:
godz. 10.30 – 13.00
Zakończenie zawodów indywidualnych o godz.14.30
Konkurencje KCZ, PCZ oraz TRAP wyłącznie dla zawodników z ważną licencją PZSS!
Harmonogram strzelań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator
zastrzega możliwość zmian w harmonogramie w zależności od ilości strzelających!
5. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach może wziąć udział każdy chętny oraz 3 osobowe zespoły w grupach:
 wyczynowej (zawodnicy klubów i sekcji strzeleckich),
 powszechnej (z wyłączeniem zawodników czynnie uprawiających strzelectwo),
 juniorów (wiek do 20 lat).
Zespół może być zgłoszony i sklasyfikowany tylko raz. Zawodnik w czasie całych zawodów
może reprezentować tylko jeden zespół.
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6. Konkurencje i klasyfikacja
Strzelania zespołowe
 konkurencja Kdw 10 l.: 3 osoby z zespołu
 konkurencja Psp 10 dokł.:
1 osoba z zespołu
Łączna suma punktów decyduje o kolejności zespołów. W przypadku równej ilości punktów
o miejscu decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek łącznie, następnie wynik Psp 10 dokł. i dalej
ilość dziesiątek, dziewiątek, itd. Jeżeli i te wyniki będą równe, decyduje dogrywka.
Strzelania indywidualne
 konkurencja Kdw 10 l. open:
czas 20 min.
 konkurencja Psp 10 dokł. open:
czas 20 min.
 konkurencja Trap 10 open:
czas zgodny z przebiegiem konkurencji
 konkurencja Pcz 10 dokł. open:
czas 20 min. (zezwala się na trzymanie broni oburącz)
 konkurencja Kdw 60 l. open:
czas 90 min.
 konkurencja Kdw/Ksp 40 l. junior:
czas 60 min.
 konkurencja Psp 30 dokł. open:
czas 35 min.
 konkurencja Kcz 10 l open:
czas 20 min.
Wyniki uzyskane przez zawodników w strzelaniach zespołowych zaliczają się do klasyfikacji
indywidualnej.
Zawodnik ma prawo wielokrotnego strzelania indywidualnie w każdej konkurencji w ramach
zakupionych startów, a do klasyfikacji zalicza się najlepszy wynik. Do konkurencji Kdw 60 l.
i Kdw/Ksp 40 l. oraz Psp 30 dokł. kwalifikuje się po 8 zawodników [w tym ubiegłoroczni
zwycięzcy – nie dotyczy konkurencji Kdw/Ksp 40 l. junior – bez względu na ich start i wynik]
z najlepszymi wynikami w konkurencjach Kdw 10 l. i Psp 10 dokł. w strzelaninach zespołowych
i indywidualnych.
W przypadku niemożności ustalenia kolejności zawodników kwalifikujących się do konkurencji
Kdw 60 l. i Kdw/Ksp 40 l. junior oraz Psp 30 dokł. (równy wynik, ilość wewnętrznych dziesiątek
oraz wartość poszczególnych przestrzelin), o miejscu decydować będzie dogrywka (5 strzałów)
w przypadku klasyfikacji drużynowej dogrywka 5 strzałów Psp, która przeprowadzona zostanie
niezwłocznie po zakończeniu strzelań.
W przypadku równych wyników w konkurencjach Kdw 60 l. i Psp 30 dokł. o miejscu zawodnika
decyduje:
 w pierwszej kolejności najwyższa liczba wewnętrznych dziesiątek,
 w drugiej kolejności najwyższy wynik w ostatniej serii 10 strzałowej, kolejno seriami od
końca, bez uwzględniania w nich wewnętrznych dziesiątek,
 w trzeciej kolejności najwyższa liczba dziesiątek, dziewiątek, etc.
W konkurencjach KCZ, PCZ oraz TRAP przewidziany jest finał obejmujący 6 najlepszych
zawodników w danej konkurencji (miejsca 1-6).
Przebieg finału KCZ/PCZ:
* czas przygotowawczy i 3 strzały próbne: 5 min,
* czas na oddanie strzału ocenianego: 50s,
* obowiązuje komenda START/STOP,
* po każdym pojedynczym strzale odpada jedna osoba z najniższą wartość strzału (decyduje
sędzia), do wyłonienia najlepszego strzelca,
* w przypadku równych wyników zawodników zagrożonych odpadnięciem, decyduje strzał
barażowy – 30 sekund.
Przebieg finału TRAP:
Sześciu najlepszych zawodników strzela po jednym strzale do jednej rzutki. Zawodnik, który nie
trafił do rzutki odpada, aż do wyłonienia zwycięzcy.
Jeżeli w danej serii odpadnie więcej niż 1 zawodnik, to po wyłonieniu zwycięzcy rozgrywają oni
dodatkowe serie (1 strzał do 1 rzutki) aż do ustalenia ostatecznej kolejności.
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7. Nagrody
Klasyfikacja zespołowa
Generalna
I miejsce – Puchar Wicemarszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Wyczynowa
I miejsce – Puchar Prezydenta Miasta Kalisza
II – III miejsce – puchary
I – VI miejsce – dyplomy
Powszechna
I miejsce – Puchar Starosty Powiatu Kaliskiego
II – III miejsce – puchary
I – VI miejsce – dyplomy
Juniorów
I miejsce – Puchar Redakcji "Ziemia Kaliska"
II – III miejsce – puchary
I – VI miejsce – dyplomy
Klasyfikacja indywidualna (open):
Kdw/Ksp 40 l. – I miejsce Puchar INTERJAREK Gołuchów
Kdw 60 l.
– I miejsce Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu
Kcz 10 l.
– I miejsce Puchar Gospodarstwa Ogrodniczego Jakuba i Michała Panfil
Psp 30 dokł. – I miejsce Puchar Prezesa KSS LOK Bursztyn w Kaliszu
Trap 10
– I miejsce Puchar PHU Agora Sp. z o.o. w Kaliszu
Pcz 10 dokł. – I miejsce Puchar „Tompol" Sp. J. w Dębe Kolonia
I - III we wszystkich konkurencjach – nagrody rzeczowe
I - VI we wszystkich konkurencjach – dyplomy
8. Zgłoszenia udziału w zawodach
Zgłoszenia należy dokonywać w Biurze KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 6,
tel./fax (62) 502-68-87 lub 513 184 475 lub bezpośrednio na strzelnicy w dniu zawodów.
Kolejność zgłoszeń decydować będzie o kolejności strzelania.
9. Postanowienia końcowe
Ustala się następujące opłaty startowe:
* Kdw 10 l. i Psp 10 dokł.:
zespół:
seniorzy – 100 zł.; broń i amunicja organizatora 120 zł.
juniorzy – 50 zł.; broń i amunicja organizatora 75 zł.
indywidualnie: seniorzy – 30 zł.; broń i amunicja organizatora 45 zł.
juniorzy – 20 zł.; broń i amunicja organizatora 25 zł.
* Trap 10:

30 zł.; broń i amunicja organizatora 55 zł.

* Kcz 10 i Pcz 10: 30 zł.; broń i amunicja organizatora 45 zł.
Udział w konkurencji Kdw 60 l. i Kdw/Ksp 40 l. oraz Psp 30 dokł. jest bezpłatny (amunicja
własna).
Zażalenia i protesty można składać u sędziego głównego zawodów na piśmie wraz z wadium
w wys.100 PLN niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkurencji.
Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na aurę. W zawodach obowiązują przepisy
PZSS i niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania w nim zmian, które zostaną ogłoszone 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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60. JESIENNE
ZAWODY STRZELECKIE
ZIEMI KALISKIEJ
HARMONOGRAM STRZELAŃ

załącznik nr 1 do Regulaminu 60. Jesiennych Zawodów Strzeleckich Ziemi Kaliskiej

SOBOTA

9.00 – 9.20
9.20 – 9.40
9.40 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.20
13.20 – 13.40
13.40 – 14.00

oś 50 m

oś 25 m

oś 100

Kdw/Ksp
1 zmiana
Kdw/Ksp
2 zmiana
Kdw/Ksp
3 zmiana
Kdw/Ksp
4 zmiana
Kdw/Ksp
5 zmiana
Kdw/Ksp
6 zmiana
Kdw/Ksp
7 zmiana
Kdw/Ksp
8 zmiana
Kdw/Ksp
9 zmiana

Psp10 dokł.
1 zmiana
Psp10 dokł.
2 zmiana
Psp10 dokł.
3 zmiana
Psp10 dokł.
4 zmiana
Psp10 dokł.
5 zmiana
Psp10 dokł.
6 zmiana
Psp10 dokł.
7 zmiana
Psp10 dokł.
8 zmiana
Psp10 dokł.
9 zmiana

Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana

Kdw/Ksp
10 zmiana
Kdw/Ksp
11 zmiana
Kdw/Ksp
12 zmiana
Kdw/Ksp
13 zmiana
Kdw/Ksp
14 zmiana
Kdw/Ksp
15 zmiana

Pcz10 dokł.
1 zmiana
Pcz10 dokł.
2 zmiana
Pcz10 dokł.
3 zmiana
Pcz10 dokł.
4 zmiana
Pcz10 dokł.
5 zmiana
Pcz10 dokł.
6 zmiana
Pcz10 dokł.
7 zmiana
Pcz10 dokł.
8 zmiana
Pcz10 dokł.
9 zmiana
Pcz10 dokł.
(finał; 6 zawodników)

Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
1 zmiana
Kcz10
(finał; 6 zawodników)

14.00 – 14.20
14.20 – 14.40
14.40 – 15.00
15.00

Kdw/Ksp 40 l. junior.
(finał; 8 zawodników)
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NIEDZIELA
oś 50 m
9.00 – 10.00
10.00 – 10.30

oś 25 m

Kdw/Ksp 60 l.
(finał; 8 zawodników)

oś TRAP

Psp30 dokł.
(finał)

TRAP10
(po 6 zawodników w czasie
koniecznym do rozegrania
konkurencji)
TRAP10
(finał; 6 zawodników)

10.30 – 13.00
13.00

ORGANIZATORZY
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