Regulamin Mistrzostw Województwa w strzelaniu
z broni pneumatycznej 2019r.
(zawody z Delegatem Technicznym LZSS)
1.Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie najlepszych strzelców województwa
lubelskiego, możliwość uzyskania klas sportowych II i III.
2.Termin i miejsce zawodów: zawody odbędą się:
00
00
• - 28 kwietnia 2019r. (w niedzielę) w godzinach od 8 do 17 na strzelnicy sportowej WSUKS ORLIK
Lublin, - Lublin ul. Rzeckiego 10,
Uwaga: przydzielenie klubom i sekcjom strzeleckim stanowisk oraz rozkładu czasowego w poszczególnych
zmianach nastąpi po nadesłaniu zgłoszeń w określonym terminie.
3.Organizator: organizatorem zawodów jest WSUKS „ORLIK” przy współ udziale LZSS.
4.Konkurencje: zawody zostaną przeprowadzone w pełnych konkurencjach regulaminowych Kpn i Ppn we
wszystkich kategoriach wiekowych,
5.Uczestnictwo: w zawodach uczestniczyć mogą zawodniczki i zawodnicy wszystkich grup wiekowych
z klubów i sekcji strzeleckich zrzeszonych w LZSS Lublin plus indywidualnie zaproszone Kluby spoza
województwa, posiadający licencje strzeleckie lub patenty, prezentujący poziom wyszkolenia w granicach
zbliżonych do III klasy sportowej.
6.Zgłoszenia: kluby i sekcje zgłaszają imiennie swoich zawodników (na druku wg obowiązującego wzoru) w
nieprzekraczalnym terminie 19.04.2019r na adres poczty elektronicznej a.duk@wp.pl lub biuro@lzss.lublin.pl .
7.Broń i amunicja:- broń i amunicję zabezpieczają kluby i sekcje we własnym zakresie.
8.Klasyfikacja: indywidualna w poszczególnych kategoriach wiekowych w konkurencjach Kpn i Ppn,
klasyfikacja OPEN w konkurencjach Kpn oraz Ppn, (klasyfikacja OPEN liczona z wartości średniej serii).
9.Koszty: koszty organizacyjne pokrywa organizator zawodów z opłat startowego. Koszty przejazdu i diety dla
zawodników oraz opiekunów pokrywają kluby we własnym zakresie. Startowe opłacają zawodnicy (lub kluby)
przed rozpoczęciem konkurencji. Wysokość opłaty startowej: dla dorosłych wynosi 45zł, dla juniorów35zł dla
juniorów młodszych i młodzików 25zł.
10. Wyróżnienia: Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 dyplomy i medale,
w klasyfikacji OPEN Kpn oraz Ppn otrzymają Puchary i dyplomy od 1 do 3.
11.Inne: - Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ISSF, PZSS i niniejszym regulaminem.
-

-

Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zawodników dopuszczonych do startu
ze względu na ograniczone możliwości obiektowe jak również możliwości czasowe.
Kluby i sekcje strzeleckie, które nie dokonają zgłoszenia zawodników w określonym terminie,
w przypadku rozpisania wszystkich zmian oraz ze względów ograniczeń czasowych mogą nie
uzyskać możliwości startu.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników na czas zawodów spoczywa na klubach zgłaszających
swoich zawodników.
Na strzelnicy wymagane jest obuwie sportowe (przebywanie na sali gimnastycznej).

Organizator - WSUKS ORLIK

