Regulamin cyklu zawodów
SNAJPER.22
2019r. Radomsko
1. CEL ZAWODÓW
Za główne cele organizatorzy przyjmują:
- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego,
- popularyzowanie zdrowego stylu życia,
- integrację środowiska strzeleckiego,
- wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu
strzelectwa.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Klub Strzelecki „Rykoszet” LOK
ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko
www.rykoszetlok.pl
tel. 601 527 909

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
13.04.2019 r., godz. 10.00 - edycja wiosenna
16.06.2019 r., godz. 10.00 - edycja letnia
01.09.2019 r., godz. 10.00 - edycja jesienna
08.12.2019 r., godz. 10.00 - edycja zimowa
Miejsce rozgrywania zawodów: Strzelnica LOK, Radomsko, ul. Piaskowa 7.

4. PROGRAM ZAWODÓW
karabin kal. 5,6 LR, przyrządy celownicze mechaniczne lub optyczne, dopuszcza się używanie
podpór w postaci dwójnogu (bipodu) lub podpór udostępnionych przez organizatora zawodów
przy czym podparcie broni może być wykorzystane jedynie w przedniej części broni (przed
komorą zamkową); zabrania się używania: elektronicznych urządzeń służących do pomiaru
odległości, podpór kolb i innych urządzeń unieruchamiających broń,
- z postawy: leżąc,
- odległość:
stała dla wszystkich stanowisk na 100 m, 50 m;
różna dla poszczególnych stanowisk w odległości od 65 do 85m (losowo przydzielanych dla
poszczególnych stanowisk);
- cel:
a/ dla odległości 100 metrów tarcza o punktowanych polach od 1 do 10 (wewnętrzna
dziesiątka o wym. 9 mm, a pole „1” - 182 mm);
b/ dla odległości 50 metrów tarcza o punktowanych polach od 5 do 10 (śred. 5-64 mm,
10-14 mm - pole wewnętrzne 7 mm);
c/ dla odległości 65-85 metrów tarcza IPSC pomniejszona do wym. 12,5 cm x 10 cm;
- stanowisko strzeleckie o wymiarach 2,5 m x 2,5 m,
- liczba naboi 25 dla serii ocenianych (po jednej serii po 10 strzałów - dla dystansów 50 m i 100 m
oraz jedna 5 strzałów - 65-85 m);
- czas konkurencji: 30 min. (czas strzelań ocenianych wraz z czasem strzelań próbnych).

5. UCZESTNICTWO
Zawodnicy: kobiety i mężczyźni po ukończeniu 17 lat.

6. KLASYFIKACJA
Indywidualna - według ilości zdobytych punktów. Do klasyfikacji generalnej cyklu zalicza się
3 najlepiej punktowane starty w cyklu.

7. NAGRODY
Zwycięzcy poszczególnych edycji (miejsca I-III) otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej (miejsca I-V) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz puchary.

8. ZGŁOSZENIA
W dniu zawodów do godz. 11.00 w biurze zawodów lub do godz. 7.00 elektronicznie
(biuro@rykoszetlok.pl).

9. KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata startowa: 25 zł
Organizator udostępnia broń i amunicję dla zawodników nieposiadających broni za opłatą 25 zł.

10. SPRAWY RÓŻNE
Pełny regulamin cyklu zawodów „SNAJPER.22” znajduje się na stronie internetowej organizatora
zawodów (w zakładce zawody/regulaminy zawodów/regulaminy 2019).

