Rzeszów, dnia 15.01.2016 r.

UCHWAŁA NR 12/01/2016

Zarządu Klubu Strzeleckiego ”KASZTELAN”
Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
z dnia 15 stycznia 2016 roku
dotyczy: Współzawodnictwa w strzelectwie sportowym członków klubu na wojewódzkich
zawodach KS ”Kasztelan” LOK Rzeszów w 2016 roku.
§1
Na podstawie § 59.1,2. Statutu Ligi Obrony Kraju – Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan”
Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie uchwala co następuje:
§2
Zgodnie z § 63.1-9 Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie po zapoznaniu
się z wnioskiem Kierownika sekcji strzelectwa sportowego podjął jednogłośnie Uchwałę
dotyczącą współzawodnictwa członków Klubu na wojewódzkich zawodach strzeleckich w
2016 roku .
§3
Zarząd ustala klasyfikację zawodników w dwóch klasach w konkurencji pistolet i karabin
według norm na klasy sportowe obowiązujące od 01.01. 2016 roku oraz jedna klasa trap:
Konkurencja pistolet ( psp30 i pcz30 ):
I klasa wojewódzka wg. II klasy PZSS na pistolet sportowy 30 strzałów i centralnego zapłonu
30 strzałów na odległość 25 m. – wynik od 255 pkt,
II klasa wojewódzka wg. III klasy PZSS na pistolet sportowy 30 strzałów i centralnego
zapłonu 30 strzałów na odległość 25 m. – wynik do 254 pkt,
Konkurencja karabin dowolny/sportowy (kdw40 lub kdw20):
I klasa wojewódzka wg. II klasy PZSS w konkurencji karabin dowolny/sportowy 40 strzałów
leżąc na odległość 50 m.- wynik od 365 pkt,(konkurencja skrócona kdw20-wynik od 183 pkt.)
II klasa wojewódzka wg. III klasy PZSS w konkurencji karabin dowolny/sportowy 40 strzałów
leżąc na odległość 50 m.-wynik do 364 pkt,(konkurencja skrócona kdw20-wynik do 182 pkt.)
Konkurencja strzelba gładkolufowa (Trap20):
I klasa wojewódzka – trap 20 rzutków
§4
Współzawodnictwo punktowane będzie za zajęcie kolejnych miejsc w każdej konkurencji
strzeleckiej zgodnie z przepisami PZSS oraz ZG Ligi Obrony Kraju:
za zajęcie I miejsca – 18 pkt., II miejsca – 16 pkt., III miejsca – 14 pkt. IV miejsca – 13 pkt itd.
Punkty będą sumowane z każdej rundy w każdej konkurencji strzeleckiej i na zakończenie sezonu
wyłonieni zostaną mistrzowie w strzelectwie sportowym klubowym.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi KS ”KASZTELAN” Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2016 roku.
Za Zarząd:

