Zawody klubowe KS „GROT” LOK Płock i Stowarzyszenia Klubu
Sportowego „GROT”
Zawody Klubowe (open)
Cel zawodów:



Popularyzacja sportu strzeleckiego



Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie



Wyłonienie najlepszych zawodników

Organizator zawodów:



Klub Sportowy GROT „LOK” , ul. Norbertańska 6, 09-402 Płock



Stowarzyszenie Klub Sportowy „GROT” Mikołajewo 29, 09-440 Staroźreby

Termin i miejsce zawodów:

Wszystkie zawody odbędą się na strzelnicy LOK w Płocku, ul. Norbertańska 6
Start zawodów:

godz. 09:00

Zakończenie zawodów:

godz. 13:30

Terminy



28.01.2018 - Zawody z okazji rocznicy wyzwolenia Płocka



25 .02.2018 – Puchar Zimy



18.03.2018 – Puchar Prezesa KS „GROT” LOK Płock



29.04.2018 – Puchar Wiosny



06.05.2018 – Zawody z okazji dnia zwycięstwa



10.06.2018 – Puchar Lata



09.09.2018 - Puchar Prezesa Stowarzyszenia Klub Sportowy "GROT"



21.10.2018 – Puchar Jesieni



18.11.2018 – Zawody z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości



09.12.2018 – Zawody Finałowe

Program zawodów:



Pistolet sportowy 20 strzałów – 25 m (5 próbnych + 20 ocenianych, tarcza TS-2)



Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów – 25 m (3 próbne + 10 ocenianych, tarcza TS-2)



Karabin dowolny (bocznego zapłonu) leżąc 20 strzałów – 50 m (5 próbnych + 20 ocenianych, tarcza do konkurencji karabin sportowy
zgodnie z regulaminem ISSF)



Karabin wojskowy centralnego zapłonu – 50 m (3 próbne + 10 ocenianych, tarcza TS-2)



Karabin centralnego zapłonu „open” – 50 m (3 próbne + 10 ocenianych, tarcza do konkurencji karabin sportowy zgodnie z
regulaminem ISSF)



Strzelba dynamiczna 7 strzałów do „poperów”

Uczestnictwo:



Wszyscy chętni sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich (wymagany patent strzelecki lub przynależność do Klubu (KS „GROT”
LOK Płock lub Stowarzyszenie Klub Sportowy „GROT” )

Klasyfikacja:



Indywidualna – w każdej konkurencji według uzyskanych wyników.



Klasyfikowani będą tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję na rok 2018. Pozostali uczestnicy zawodów pojawią się w
komunikacie z adnotacją PK.

Nagrody:



Medale za miejsca od 1 do 3

Zgłoszenia:



w dniu zawodów przed każdą konkurencją (od godz. 09:00 do godz. 12:00)

Sprawy finansowe:

Opłata „startowa” w konkurencjach



Pistolet sportowy – 40 zł (w ramach startowego – amunicja)



Pistolet centralnego zapłonu – 40 zł (w ramach startowego – amunicja)



Karabin dowolny bocznego zapłonu – 40 zł (w ramach startowego – amunicja)



Karabin wojskowy centralnego zapłonu – 40 zł (w ramach startowego – amunicja)



Karabin centralnego zapłonu „open” – 30 zł (broń i amunicja zawodnika)



startowe za konkurencję strzelba dynamiczna – 40 zł (w ramach startowego – amunicja)

Różne:



Sędziowie mają prawo startować w zawodach i być klasyfikowani pod warunkiem, że startują w konkurencjach, dla których nie
znaleźli się w składzie sędziowskim.



W konkurencji Pcz dopuszcza się strzelanie oburącz



W konkurencjach Psp, Pcz dopuszcza się wyłącznie stosowanie przyrządów celowniczych otwartych



W konkurencji Kdw dopuszcza się wyłącznie stosowanie przyrządów celowniczych otwartych lub przeziernikowych,



W konkurencji Kwcz dopuszcza się wyłącznie stosowanie przyrządów celowniczych otwartych,



W konkurencjach Kdw, Kwcz i Kcz „open” dopuszcza się wyłącznie strzelanie z wolnej ręki,



W konkurencjach Kdw, Kwcz i Kcz „open” dopuszcza się stosowanie pasa



W konkurencji Kwcz oraz Kcz „open”przestrzeliny kalibrowane są do kalibru 7,62 mm



W konkurencji Pcz przestrzeliny kalibrowane są do kalibru 9 mm



W konkurencjach Psp oraz Kcz „open” strzały próbne oddaje się do specjalnie oznakowanej tarczy próbnej.



Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie strzelania.



W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie ISSF i powyższy regulamin.

