REGULAMIN
Otwartych Wojewódzkich Zawodów Strzeleckich z karabinka centralnego zapłonu o
Puchar Dyrektora Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK
I. Cel zawodów
1. Popularyzacja strzelectwa wojskowo-sportowego wśród członków LOK.
2. Sprawdzenie stopnia wyszkolenia strzeleckiego w terenowych ogniwach LOK na terenie
województwa śląskiego.
3. Wyłonienie najlepszych strzelców indywidualnych w strzelaniach wojskowo-sportowych.
4. Przygotowanie zawodników do zawodów sportowo obronnych szczebla centralnego.
II. Termin i miejsce zawodów :
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 21 września 2014 r./ niedziela / od godz. 10,00 na
strzelnicy LOK w Rybniku. Zgłoszenia zawodników do godz.9,50.
III. Organizacja Zawodów
Organizatorem zawodów jest Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach oraz
Klub MKS Rybnik. Organizator przygotuje dokumentację techniczną , zapewni obsadę
sędziowską i opiekę medyczną oraz amunicję i tarcze.
Dozwolony jest start z własna bronią i amunicją.
IV. Uczestnictwo w zawodach
1.W zawodach uczestniczą zawodnicy KŻR oraz klubów strzeleckich LOK.
2. Zawodnicy przyjeżdżają na strzelnice własnym transportem i z własnym kompletnym
wyposażeniem indywidualnym. Organizator udostępnia broń dla członków LOK.
3 .Do zawodów dopuszcza się karabin centralnego zapłonu z otwartymi przyrządami
celowniczymi posiadaną przez Kluby i zawodników LOK.
V. Zgłoszenia do zawodów
1. Zawodnicy dopuszczeni będą do zawodów po okazaniu ważnej legitymacji członka LOK z
opłaconymi składkami lub Patentu, Licencji PZSS.
2. Opłata startowa dla członków LOK wynosi 40 zł, dla strzelających z własnej broni i amunicji
10 zł. Dla pozostałych zawodników 50 zł.
VI. Warunki konkurencji - strzelania
1. Zawody zostaną przeprowadzone w jednej konkurencji /karabinek centralnego zapłonu z 3
postaw po 10 strzałów w każdej postawie. Załadowanie magazynka nabojami przed
rozpoczęciem konkurencji.
2. Odległość do celów 100 m, (cele obok siebie).
- Cel nr 1 figura 23p, 10 strzałów,
- Cel nr 2 tarcza terrorysta z zakładnikiem, 10 strzałów,
- Cel nr 3 figura strzelca stojąc, 10 strzałów.
3. Czas konkurencji 6 min.
4. Strzały próbne w ilości 5 szt., czas 5 min przed konkurencja, tarcza 23p.
VII. Zasady klasyfikacji
- o kolejności zajętego miejsca decyduje suma punktów trafień uzyskanych przez zawodnika,
- trafienia w celu nr 1 i 3 wg uzyskanych pkt.,
- trafienie w cel nr 2 - za każde trafienie terrorysty 10 pkt. a trafienie zakładnika w celu nr 2
daje wynik 0 pkt za cel ( postawę).
VIII. Nagrody i wyróżnienia
za zajęcie I miejsca -puchar i dyplom, II – V , - dyplomy
Śląski Zarząd Wojewódzki LOK

