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

Zaproszenie
do wzięcia udziału w

XXXIX Ogólnopolskim Turnieju Strzeleckim o „Złotą Krócicę”
i w XIX Turnieju o „Srebrną Krócicę”

1.Organizator: Miejski Klub Strzelecki LOK w Rybniku
2. Miejsce i termin: Turniej odbędzie się na strzelnicy „Paruszowiec” w Rybniku w dniu 29.04.2017.
Rozpoczęcie zawodów o godzinie 09.00
3. Cel: Popularyzacja sportu strzeleckiego, integracja środowisk strzeleckich, wyłonienie najlepszych
strzelców
3. Uczestnictwo: W Turnieju startują zawodnicy indywidualnie z aktualną licencją PZSS
4. Konkurencje:
a. Pistolet-rewolwer bocznego zapłonu (Psp). Odległość – 25m, cel – tarcza 20x50 (TS2).
3 strzały próbne w czasie 1 minuty. 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut. Oraz 2x5 strzałów
w czasie 2x30 sekund. Obowiązuje postawa z jednej ręki.
b. Pistolet-rewolwer centralnego zapłonu o kalibrze 7,62-11,43 (Pcz). Cel: tarcza 23p, pozostałe
warunki jak w punkcie (a). Można strzelać oburącz.
Zawodnicy mogą startować w konkurencji a i b lub w jednej z nich.
Dla każdej konkurencji zostanie rozegrany Finał. Do finału klasyfikuje się ośmiu najlepszych
strzelców. Finał zostanie rozegrany w systemie pojedynkowym, a rozdział zawodników będzie się
odbywał zgodnie z miejscami zajętymi przed finałem: 1 z 8, 2 z 7, 3 z 6 i 4 z 5. W każdym z
pojedynków zawodnik oddaje dowolną ilość strzałów do celów wywrotnych w czasie 1 minuty
(Psp – jedna ręka, Pcz – można strzelać oburącz). Wygrywa zawodnik, który szybciej strąci
wszystkie cele lub strąci ich więcej przed upływem czasu. Ilość amunicji dowolna, dozwolona
jedna zmiana magazynka.
Zawodnik musi strzelać z tej samej broni z której strzelał w eliminacjach.
5. Klasyfikacja:
będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji. według miejsca zajętego w finale.
6. Nagrody:
I miejsce w konkurencji Psp otrzyma nagrodę przechodnią „Złota Krócica”,
I miejsce w konkurencji Pcz otrzyma nagrodę przechodnią „Srebrna Krócica”.
za 1-3 miejsce zawodnicy otrzymują medale i dyplomy.
7. Organizacja zawodów:
a. Organizator zapewnia przygotowanie strzelnicy.
b. Startowe w wysokości 20zł od konkurencji zawodnik uiszcza w dniu zawodów wraz z
pobraniem metryki startowej.
8. Postanowienia końcowe: Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte
w decyzji na użytkowanie strzelnicy wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika w dn. 28 sierpnia
2002.
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dostępna będzie broń klubowa.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminu.

