REGULAMIN DRUŻYNOWYCH I INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW STRZELECKICH GMINY
KŁOMNICE O PUCHAR WÓJTA GMINY KŁOMNICE 2017
CEL





popularyzacja sportu strzeleckiego w Gminie Kłomnice
umożliwienie rywalizacji sportowej
wyłonienie najlepszej drużyny oraz najlepszych zawodników
integracja społeczności lokalnej

ORGANIZATOR
Wójt Gminy Kłomnice i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice
MIEJSCE ZAWODÓW
Strzelnica pneumatyczna przy Zespole Szkół w Kłomnicach.
adres: 42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1
USTALENIA ORGANIZACYJNE
1. Miejsce rozgrywania zawodów: strzelnica przy Zespole Szkół w Kłomnicach.
2. Terminy zawodów: 5 II, 19 II, 5 III, 19 III, 2 IV 2017 r.
3. Broń oraz środki do przeprowadzenia zawodów zapewnia organizator. Dopuszcza się używanie broni własnej przez
zawodników o ile spełnia wszystkie warunki broni sportowej (Kpn i Ppn). Moc karabinka nie może przekraczać 10 J.
4. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa obowiązującego na
terenie strzelnicy.
5. Drużyna może składać posiadać dowolną nazwę (o dopuszczeniu nazwy decyduje organizator).
6. Drużyna liczy 4 zawodników (płeć zawodników dowolna, wiek minimum 14 lat).
7. Zapisy drużyn i zawodników indywidualnych odbędą się przed rozegraniem I rundy 5 II 2017 r.
o godz. 14.00
8. Dystans strzelecki 10 m.
9. Każdy zawodnik strzela po 5 strzałów próbnych i 20 ocenianych.
10. Jeśli zawodnik dysponuje własnym śrutem ilość strzałów próbnych jest nieograniczona.
11. Czas rozegrania konkurencji wynosi 25 minut.
12. W drużynie 3 zawodników strzela z karabinka pneumatycznego a 1 z pistoletu pneumatycznego.
13. Do punktacji drużynowej w każdej rundzie zalicza się najlepsze wyniki dwóch zawodników strzelających
z karabinka i zawodnika strzelającego z pistoletu. Najsłabszy wynik z karabinka zalicza się tylko do klasyfikacji
indywidualnej.
14. Dopuszcza się strzelanie oburącz z pistoletu. W takim przypadku od wyniku uzyskanego przez zawodnika podczas rundy
odliczone będzie 20 pkt.
15. Oprócz głównej klasyfikacji drużynowej prowadzona będzie również klasyfikacja indywidualna
w poszczególnych rodzajach broni.
16. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez drużyny lub zawodników, o klasyfikacji decyduje ilość
zdobytych 10, 9, 8, itd.
17. Organizator dopuszcza zmianę terminu rozegrania poszczególnych rund o czym zobowiązuje się poinformować drużyny
biorące udział w rozgrywkach.
18. Dopuszcza się możliwość zaliczenia rundy przez jednego zawodnika z drużyny tylko w ciągu jednego tygodnia przed i
jednego tygodnia po rundzie, w czasie trwania zajęć na strzelnicy, we wtorki i piątki
w godz. 17.00 – 19.30.
19. Kwestie sporne będą rozpatrywane w dniu zawodów przez komisję sędziowską.
20. Opłata startowa na cele statutowe.
21. Organizator zastrzega sobie prawo zmian z regulaminie.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Aktualna tabela, wyniki drużyn oraz zawodników indywidualnych będą przedstawiane w Internecie na stronach
https://sites.google.com/site/strzelectwoklomnice/home i https://www.facebook.com/strzelanieklomnice/
2. W przypadku przekroczenia regulaminu drużyna traci punkty zdobyte w danej rundzie.
3. Najlepsze drużyny i zawodnicy zostaną uhonorowane pucharami.
4. Pamiątkowe dyplomy otrzymają wszystkie drużyny.
5. Przewidziane są również nagrody dla najlepszych strzelców w poszczególnych rodzajach broni oraz dla juniorów do 16
lat w konkurencji karabinek pneumatyczny.
6. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 665640343 (po godz. 17.00).

