MISTRZOSTWA
KSS LOK BURSZTYN w KALISZU
w strzelaniu z broni śrutowej (rzutki)

REGULAMIN
1. Cel zawodów
- wyłonienie mistrzów Klubu w strzelaniu do rzutek
- popularyzacja strzelectwa sportowego i działalności Ligi Obrony Kraju
2. Organizator zawodów
Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN Kalisz
3. Termin, miejsce i organizacja zawodów
* 15 sierpnia 2022 r., godz. 12.00
* Strzelnica LOK Karczemka, Ludwina k/Pleszewa
4. Program harmonogram zawodów
Konkurencje:
Trap 25 – zawodniczki i zawodnicy KSS LOK BURSZTYN
Trap 25 – grupa powszechna
Harmonogram
12.00 Rozpoczęcie strzelań
15.00 Zakończenie zawodów
UWAGA! W zależności od ilości uczestników harmonogram może ulec zmianie (wydłużeniu lub
skróceniu). Prosimy o wzięcie tego pod uwagę!
5. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział wyłącznie członkowie KSS LOK BURSZTYN, posiadający
ważną licencję PZSS.
6. Klasyfikacja
Indywidualna, odrębnie dla każdej konkurencji.
W przypadku równej ilości punktów o miejscu w ostatecznej klasyfikacji decyduje ilość
trafionych rzutek. W przypadku najlepszych sześciu zawodników (miejsca 1-6) przeprowadza
się dogrywkę między zawodnikami posiadającymi równą ilość punktów wg następujących
zasad: każdy zawodnik oddaje jeden strzał do jednej rzutki; zawodnik, który nie trafił do rzutki
odpada; strzelanie powtarza się aż do wyłonienia ostatecznej kolejności.
7. Nagrody
I – miejsce – puchar /dla każdej konkurencji; pod warunkiem startu co najmniej 5 zawodników/.

8. Zgłoszenie udziału w zawodach
Zgłoszenie startu odbywa się na strzelnicy w dniu zawodów.
9. Postanowienia końcowe
* W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin.
* Wpisowe 15 złotych – nie dotyczy dzieci i młodzieży.
* Broń i amunicja własna, dla nieposiadających zabezpiecza odpłatnie organizator
(75 złotych).
* Organizator zastrzega sobie prawo 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.

ORGANIZATOR

