INFORMATOR
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIE
LIGI OBRONY KRAJU
W STRZELECTWIE SPORTOWYM
JUNIORÓW I SENIORÓW
DLA
UCZCZENIA 226 ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA

„RADOMSKO – 2018 ”

rozgrywanych w dniu 03.05.2018 r.
na strzelnicy LOK w Radomsku
ul. Piaskowa 7

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR



Biuro Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju.
Zarząd Rejonowy LOK w Radomsku..

II. CEL ZAWODÓW





Uczczenie 227 rocznicy Konstytucji 3 Maja
Sprawdzenie poziomu wyszkolenia zawodników w klubach i kołach strzeleckich ŁOW LOK.
Zdobywanie klas sportowych i odznak strzeleckich.
Podnoszenie kwalifikacji sędziowskich.

III. TERMIN I MIEJSCE



W dniu 03.05.2017 godzina 10-14 / zapisy godz. 9-12 /
Strzelnica LOK w Radomsku ul. Piaskowa 7

IV. PROGRAM












Kpn 30 – Karabin pneumatyczny
Ppn 30 – Pistolet pneumatyczny
Zawodnicy oddają do 5 strzałów próbnych w każdej konkurencji
Zawodnicy oddają 3 serie po 10 strzałów ocenianych w każdej konkurencji
Czas konkurencji 30 minut / 5 +30 strzałów /.
Odległość 10 m
Tarcza Kpn i Ppn
Od godz. 9.00 do 12.00 zapisy
Od godz. 09.30 rozpoczęcie konkurencji zawodów
Godz. 13.00 – 14.00 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Godz. 14.00 zakończenie.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA - członkowie Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej.
Ligi Obrony Kraju z opłaconymi składkami na I półrocze 2018r. / możliwość opłaty
składki przed zawodami /.
VI. KLASYFIKACJE


Indywidualne
 Klasyfikacje indywidualne w konkurencjach Kpn i Ppn
 Do klasyfikacji liczone są - 3 serie
 Przy równej ilości punktów decyduje wynik 3 serii.
 Zwycięzcą indywidualnym zawodów zostaje zawodnik, który uzyskał największą łączną ilość
punktów / max 300 /.



Drużynowe kół i klubów OR LOK Radomsko
 Do klasyfikacji kół liczą się 3 najlepsze wyniki zawodników z danego koła.
 Podsumowanie klasyfikacji kół po zakończeniu sezonu 2018.

VII. NAGRODY – w klasyfikacji indywidualnej senior, seniorka i junior, juniorka.




1 miejsce – statuetka / puchar
1,2,3 miejsce medal
1, 2, 3, 4, 5 miejsce –dyplom

VIII. TERMIN ZGŁOSZEŃ




do Zarządu Powiatowego LOK w Radomsku ul. Kościuszki 10
pocztą email - lok-radomsko@o2.pl. , blzw_lok@op.pl
w dniu zawodów w godz. 9-12 do sekretariatu zawodów.

IX. SPRAWY FINANSOWE





Opłata startowa za konkurencję dla seniora / 5+30 strzałów / - 30 zł.
Opłata startowa za konkurencję dla juniora / 5+30 strzałów / - 25 zł.
Protest 100zł. – opłata / zwrot po uznaniu protestu /.
Odwołanie od nieuznanego protestu do sędziego głównego 200 zł.- opłata / zwrot po uznaniu
odwołania /.

X. SPRAWY RÓŻNE















Strzelanie z broni i amunicji własnej.
- Pistolet pneumatyczny przyrządy celownicze otwarte.
- Karabin pneumatyczny przyrządy celownicze zamknięte / dopuszcza się przyrządy otwarte /.
Nie dopuszcza się korzystania z pasa przy konkurencji Kpn.
Dopuszcza się broń na CO2 i sprężone powietrze.
Konkurencja Ppn postawa sportowa z jednej ręki.
Organizator zapewni broń i amunicję dla osób nie posiadającej własnej.
W klasyfikacji Junior konkurencje zostaną rozegrane jeżeli wystartuje co najmniej 5
zawodników. W przypadku braku wymaganej ilości zawodników zostaną zaliczone wyniki
Szkolnej Ligi Strzeleckiej z Konkurencji Kpn i Ppn
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie
Komisję sędziowską oraz obsługę sekretariatu zapewni organizator.
Kierownik zawodów Ślęzak Tomasz
Za organizację techniczną zawodów odpowiada Koło Środowiskowe LOK w Radomsku.
W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem decydujące zdanie należy do sędziego
głównego zawodów.
Komisję sędziowską powoła - Zbigniew Jędrzejczyk Prezes ŁOW LOK
Zawody odbędą się na strzelnicy otwartej- obowiązuje Regulamin Strzelnicy.
Organizator zapewnia stolik kawowy i ciepły posiłek w trakcie zawodów.

ORGANIZATOR

