LIGA OBRONY KRAJU
SEKCJA STRZELECKA RYN
REGULAMIN
V Zawodów Strzeleckich „O Puchar Dyrektora Ryńskiego Centrum Kultury”
I. CEL ZAWODÓW
Doskonalenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja sportu strzeleckiego. Zawody
organizowane z okazji obchodów Dni Rynu 2018.
II. ORGANIZATOR ZAWODÓW
LOK Sekcja Strzelecka Ryn
III. FUNKCYJNI ZAWODÓW
Kierownik zawodów – Zdzisław Górski
Sędzia główny zawodów – Robert Sobiecki
Sędziowie liniowi – Zdzisław Górski, Krzysztof Modzelewski
IV. OPIEKA LEKARSKA - ZAPEWNIONA
V. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
21 lipiec 2018 r., godz. 10:00
Strzelnica Sportowa „SOKÓŁ” w Rynie
VI. KONKURENCJE
1. Broń długa (KBAK-47)
- cel: tarcza figura bojowa
- dystans: 100 m
- postawa leżąca
- amunicja i czas: 3 strzały próbne, następnie 10 strzałów punktowanych, bez limitu czasu
2. Broń długa (KBKS) pojedynek strzelecki
- cel: biatlonki, krążek samo opadający o średnicy 11 cm
- dystans: 40 m
- postawa: leżąca, drużyna ma zadanie zestrzelić 5 biatlonek przeciwnej drużyny w czasie
krótszym od drużyny przeciwnej
- amunicja i czas: każdy zawodnik po 5 strzałów
3. Broń krótka (pistolet)
- cel: tarcza sportowa
- dystans: 25 m
- postawa stojąca
- amunicja i czas: 3 strzały próbne, następnie 5 strzałów punktowanych, bez limitu czasu
4.Sokole oko
-cel: tarcza sportowa
-dystans: 50 m
-postawa: stojąca bez podpórki
-amunicja i czas: 1 strzał, czas na oddanie strzału 30 sek.
VII. BROŃ I AMUNICJA
Broń i amunicję zapewnia organizator.
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VIII. PUNKTACJA ZAWODÓW
Klasyfikacja drużynowa: suma punktów zdobytych przez 3 zawodników w 2 konkurencjach
(broń długa i krótka).
Klasyfikacja indywidualna: suma punktów zdobytych przez zawodnika w 2 konkurencjach
(broń długa i krótka). W przypadku równej ilości punktów decyduje ilość trafień: 10, 9 itd.).
Pojedynek strzelecki zostanie rozegrany systemem pucharowym.
IX. NAGRODY
Klasyfikacja drużynowa:
I, II, III miejsce – puchary i dyplomy
IV, V miejsce – dyplomy
Klasyfikacja indywidualna:
I, II, III miejsce – medale i dyplomy
IV, V miejsce – dyplomy
Klasyfikacja pojedynku strzeleckiego drużyn:
I, II, III miejsce – medale i dyplomy
Klasyfikacja Sokole Oko:
I miejsce – medal i dyplom
Klasyfikacja kobiet w zawodach:
Najlepsza zawodniczka – statuetka i dyplom
X. ZGŁOSZENIA
Do udziału w zawodach uprawnione są drużyny zgłoszone w regulaminowym terminie do
21.07.2018 r. (możliwość zapisów przed rozpoczęciem zawodów na strzelnicy). Drużyna
składa się z 3 zawodników.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wpisowe od 1 osoby wynosi 40 zł. Wpisowe można opłacić w dniu zawodów na strzelnicy.
Informacje odnośnie zawodów można uzyskać na stronie internetowej:

www.lokryn.jimdo.com
ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z POWYŻSZYM
REGULAMINEM

