Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Prosta 11, tel/fax +48 32 4330404
email: mksrybnik@gmail.com www: mks-lok.rybnik.pl

REGULAMIN
ZAWODÓW „FAIR PLAY” – edycja Maj 2016

1.Organizator: Miejski Klub Strzelecki LOK w Rybniku
2. Miejsce i termin: Zawody odbywają się na strzelnicach pneumatycznych dostępnych dla startujących,
a finał na strzelnicy pneumatycznej MKS LOK w Rybniku, ul. Prosta 11.
Eliminacje :16.05.2016-23.05.2016, Finały: 27.05.2016, g:18:00-Ppn, g:18:30-Kpn.
3. Cel: Popularyzacja sportu strzeleckiego, integracja środowisk strzeleckich, wyłonienie najlepszych
strzelców
3. Uczestnictwo: W zawodach startują zawodnicy indywidualnie, członkowie klubu MKS LOK Rybnik.
Udział w zawodach jest bezpłatny.
4. Konkurencje:
a. Ppn 20 – pistolet pneumatyczny 20 strzałów
Eliminacje są rozgrywane sposobem „korespondencyjnym”, zawodnicy strzelają na dostępnych
dla siebie strzelnicach (mogą być domowe). W trakcie eliminacji zawodnik oddaje 20 strzałów (po
10 do jednej tarczy) do tarczy właściwej dla Ppn. Odległość 9-10m, postawa „z jednej ręki”, tarcze
muszą być ostrzelane jedna po drugiej, ponumerowane i podpisane imieniem i nazwiskiem
zawodnika. Skany tarcz w jakości umożliwiającej obliczenie punktów należy zamieścić w
odpowiednim temacie na forum http://forum.mks-lok.rybnik.pl, lub przesłać mailem na adres
mksrybnik@gmail.com , w ostateczności dostarczyć do klubu (w trakcie dni klubowych).
Liczy się data dostarczenia tarcz. Tarcze dostarczone po czasie nie będą brały udziału w
zawodach.
Finał – do finału kwalifikuje się 5-ciu najlepszych strzelców eliminacji, którzy zostaną zaproszeni
na strzelnicę w siedzibie klubu. Zawodnicy oddają nieograniczoną liczba strzałów próbnych do
jednej tarczy w czasie przygotowawczym 5 min, a następnie 20 strzałów (po 10 do jednej tarczy)
w czasie 20 minut.
b. Kpn 20 – karabin pneumatyczny 20 strzałów
Przebieg eliminacji i finałów jak Ppn 20, ale zawodnik oddaje 5 strzałów do jednej tarczy.
5. Klasyfikacja:
będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji. według miejsca zajętego w finale.
Zawodnicy którzy zrezygnują z udziału w finale będą ukarani karą odjęcia 100 punktów.
6. Nagrody:
I miejsce w konkurencjach: Ppn,Kpn zawodnicy otrzymują tytuł Strzelca Fair Play zawodów
– edycja Maj 2016.
7. Organizacja zawodów:
Organizator zapewnia przygotowanie strzelnicy, tarcze i śrut na finał, obsługę sędziowską oraz
komunikat z zawodów.
8. Postanowienia końcowe: Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminu.

