31. Zawody Strzeleckie
o Puchar Niepodległości
w strzelaniu z broni pneumatycznej

REGULAMIN
Cel zawodów
 Uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Wyłonienie najlepszych strzelców broni pneumatycznej.
Organizator zawodów
Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu
Termin i miejsce zawodów
 06.11.2021 r.; rozpoczęcie o godz. 9.00
 strzelnica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6
Program zawodów
Konkurencje
Ppn10 open / Kpn10 open (eliminacje) – godz. 09.00 - 12.30
Ppn40 / Kpn40 (finał) – godz. 13.00 - 14.00
Czas konkurencji:
Kpn10 oraz Ppn10 – 10 minut; czas przygotowawczy 5 minut
Kpn40 oraz Ppn40 – 45 minut; czas przygotowawczy 15 minut
Zasady kwalifikacji do finału:
Do finału (Kpn40 i Ppn40) kwalifikuje się po 5 najlepszych zawodników w konkurencjach
Kpn10 i Ppn10.
Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający ważną licencję PZSS.
Klasyfikacja
Indywidualna w każdej konkurencji. W przypadku równej ilości punktów, o miejscu zawodnika
decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, wynik serii licząc od ostatniej (tylko Kpn40 i Ppn40),
następnie ilość dziesiątek, dziewiątek itd. aż do ustalenia kolejności. Jeżeli mimo tego ustalenie
kolejności miejsc nie będzie możliwe, przeprowadzona zostanie dogrywka, której szczegóły
ogłoszone zostaną natychmiast po zakończeniu strzelań.
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Nagrody
I - miejsce - Puchar Prezydenta Miasta Kalisza
II - III miejsce - nagrody rzeczowe
I - VI - dyplomy
Zgłoszenie udziału w zawodach
Zgłoszenia uczestników należy dokonywać:
 w formie elektronicznej na adres kssbursztyn@op.pl lub telefonicznie pod numerem 62 502 68 87 lub
513 184 475 do 5 listopada 2021 r. włącznie;
 bezpośrednio na strzelnicy w dniu zawodów.
Postanowienia końcowe
 W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin
 Broń i amunicja własna
 Opłata startowa wynosi 10,00 złotych
 Organizator zastrzega sobie również prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone
zostaną przed rozpoczęciem strzelań.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne związane z Covid-19 prosimy o przestrzeganie ustalonego
harmonogramu zawodów oraz stosowanie się do wskazówek i poleceń obsługi zawodów.
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.

ORGANIZATOR
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