INFORMATOR

DO WOJEWÓDZKICH ZAWODÓW STRZELECKICH KS ”KASZTELAN”
LOK W RZESZOWIE – 2018”
VI Runda Ligi strzeleckiej KS Kasztelan LOK Rzeszów o puchar Prezesa Klubu.
1. CEL ZAWODÓW :
> Krzewienie idei strzelectwa sportowego wśród członków KS ”Kasztelan” LOK,
> Podnoszenie poziomu sprawności obronnej ,
> Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie PZSS,
> Wyłonienie indywidualnych mistrzów we współzawodnictwie sportowym w I,II i III klasy wśród kobiet
i mężczyzn na 2018 rok,
> Potwierdzanie startów do przedłużenia ważności licencji zawodniczej na 2019 rok.
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
>23 września 2018r. godz. 8.00, strzelnica PZŁ w Borze k/Głogowa Młp.
> oś pistoletowa
> oś dzika lub przeloty
> oś myśliwska lub oś na kręgu
3. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
> Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie,
> Zarząd Rejonowy LOK w Rzeszowie,
> Podkarpacki Związek Strzelectwa Sportowego w Rzeszowie.
4. KONKURENCJE : KATEGORIA OPEN
> Pistolet sportowy 30 strzałów – część dokładna (Psp 30 cz. dokł.)
- 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 30 strzałów ocenianych (po 5 strzałów do jednej tarczy – czas 5 minut)
> Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów – część dokładna (Pcz 30 cz. dokł.)
- 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 30 strzałów ocenianych (po 5 strzałów do jednej tarczy – czas 5 minut)
> Karabin dowolny 20 strzałów leżąc – (Kdw 20L), 5 strzałów próbnych – czas 5’ i 20 strzałów ocenianych,
czas 20 min.(po 10 strzałów do jednej tarczy)
> Strzelba gładko lufowa – (Trap 20) – 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych do rzutek
(1 strzał trafiony-1 pkt.), stanowisko nr 3.
lub (SKEET 20) – 5 strzałów próbnych + 20 strzałów ocenianych do rzutek
(1 strzał trafiony-1 pkt.), stanowisko nr 7.
5. KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
 Za zajęcie od I - III miejsca w każdej konkurencji w trzech klasach zawodnicy będą wyróżniani
dyplomami, medalami i pucharami lub nagrodami rzeczowymi.
 Punkty uzyskane w konkurencjach będą sumowane po każdej rundzie zawodów.

 Zawodnicy klasyfikowani będą zgodnie z Uchwałą nr 15/03/2018 z 20 marca 2018 tj. w I, II i III klasie
wojewódzkiej,
 We współzawodnictwie sportowym klasyfikowani są zawodnicy posiadający aktualną ważną licencje
zawodniczą.
 W jednych zawodach zostanie przeprowadzonych od 2 do 4 konkurencji strzeleckich zgodnie z Uchwałą
nr 15/03/2018 dotyczącą współzawodnictwa członków Klubu na wojewódzkich zawodach strzeleckich w
roku 2018. Uchwała mówi, że przeprowadzonych będzie 9 rund wojewódzkich zawodów strzeleckich,
w tym do klasyfikacji współzawodnictwa będą liczone VII rund z pierwszych VIII rund rozegranych
(najgorszy wynik z rozegranych rund odpada), IX runda nie jest liczona do współzawodnictwa tylko do
potwierdzenia o przedłużenie licencji zawodniczej na 2019 rok.
6. SPRAWY RÓŻNE:
> Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem strzelnicy.
> Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika LOK,
licencje PZSS uprawniające do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim oraz opłacone składki
członkowskie za 2018 rok.
> Rejestracja zawodników na zalogowanym się earbiter.io lub Arkadiusza Stanisławskiego-Kloca od dnia 17
września 2018r i w dniu zawodów od godz. 7.30. do godz. 10.00. Zawody rozpoczną się od godz. 8.00 w dniu
23.09.2018r dla tych zawodników którzy zarejestrują się wcześniej i dla nich zostanie udzielony instruktaż do
zawodów, pozostali będą mieli udzielony instruktarz na oficjalnym otwarciu zawodów o godz. 10.00.
Zawodnicy zarejestrowani po godz. 10.00 będą klasyfikowani jako poza konkurencją (PK).
> STARTOWE w zawodach zgodnie z uchwałą nr 10/02/2018 Zarządu KS Kasztelan LOK w Rzeszowie z dnia
15.03.2018r. wynosi 30,00 zł od konkurencji strzeleckiej, zawodnicy innych klubów opłacają startowe za
udział w zawodach w kwocie 50,00 zł. za konkurencje.
Wymieniona opłata startowego dotyczy tych członków Klubu, którzy posiadają ważną licencję zawodniczą
PZSS na 2018 r. lub ewentualnie złożyli wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji na 2018r. przed
terminem zawodów i mają opłaconą składkę członkowską za 2018r., również ta opłata dotyczy nowo
przyjętych kandydatów w tym roku.
Natomiast zawodnicy nie spełniający w/wymienionych wymogów oraz z innych klubów opłacają
startowe w zawodach za jedną konkurencję strzelecką w kwocie 50,00 zł. zgodnie z tabelą opłat na
podstawie uchwał Zarządu PZSS obowiązujących od 06 stycznia 2018 roku.
> Broń własna zawodników lub zabezpiecza organizator dla tych zawodników z klubu którzy jeszcze nie
posiadają własnej broni do celów sportowych, koszty amunicji do każdej konkurencji i rzutek czyli
strzałowego zawodnicy pokrywają z własnych środków.
> Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym zawodnicy zostaną powiadomieni na
strzelnicy przed zawodami. Zawodnicy powinni używać słuchawek i okularów ochronnych.
Zabrania się korzystania przez zawodników ochraniaczy słuchu aktywnych oraz komórek jako stoperów.
Znowelizowane regulaminy i przepisy udostępnione są na stronie internetowej PZSS i ISFF.
 UWAGA : Informacje, regulaminy i komunikaty do wglądu na str. lok.org.pl,
wchodzimy na Podkarpacki ZW LOK oraz adres do korespondencji : podkarpacki_lok@wp.pl oraz na
stronie klubu –kskasztelan.pl
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