REGULAMIN
TURNIEJU STRZELECKIEGO O TYTUŁ NAJLEPSZEGO
STRZELCA Klubu Strzeleckiego „EXPERT” LOK
Jaworzno w 2020r.
I .Organizator
- KS “EXPERT” Jaworzno
II. Cel turnieju
- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- przygotowanie klubowiczów do zawodów regionalnych i ogólnopolskich,
- integracja członków klubu EXPERT,
- wyłonienie reprezentacji klubu w poszczególnych konkurencjach strzeleckich,
- wyłonienie najlepszego strzelca klubu EXPERT.
III. Uczestnictwo
- w zawodach uczestniczą członkowie KS „EXPERT” LOK Jaworzno,
- zawodnicy posiadający licencje PZSS z innych klubów,
- osoby zaproszone przez organizatora.
IV. Termin i miejsce zawodów
- kalendarz imprez publikowany jest na stronie internetowej klubu,
- zawody odbywają się w jednej z poniższych lokalizacji:
• Strzelnica HUBERTECH w Jaworznie, ul. Energetyków 2A,
• Strzelnica Miejska w Jaworznie ul. Szczakowska 83A.
V. Konkurencje
Karabin dowolny – kal. 22LR, dowolna ilość strzałów próbnych i 20 strzałów
ocenianych w czasie łącznym 30 minut, do 2 tarcz TS–1, po 10 strzałów do
jednej tarczy (lub 4 tarcz TS–1, po 5 strzałów do jednej tarczy), odległość 50 m,
przyrządy celownicze mechaniczne, postawa leżąca z wolnej ręki.
Pcz 20 – pistolet/rewolwer centralnego zapłonu w kal. od 7,62 do 9,65mm, 5
strzałów próbnych w czasie 5 minut, 20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut,
odległość - 25 m, do 2 tarcz TS- 2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa
– stojąc z wolnej ręki lub oburącz.

Psp 20 – pistolet/ rewolwer sportowy boczny zapłon kal. 22LR, 5 strzałów
próbnych w czasie 5 minut, 20 strzałów ocenianych w czasie 20 minut.
Odległość - 25 m, do 2 tarcz TS-2/PSP, po 10 strzałów do jednej tarczy, postawa
stojąc z wolnej ręki, lub oburącz.
Strzelba dynamiczna – rozgrywane zgodnie z regulaminem IPSC, zasady
przebiegu torów oraz ich ilość mogą się różnić dla poszczególnych rund
Turnieju; klasy sprzętowe: Standard Manual, Standard, Open.
Organizator ma prawo odwołać otwarcie poszczególnej konkurencji/klasy w
przypadku małej liczby zawodników.
VI. Klasyfikacja główna
Indywidualna – poszczególne konkurencje:
- decyduje suma 4 najwyżej punktowanych startów zawodnika w danej
konkurencji.
Generalna – Najlepszy Zawodnik Turnieju:
- zawodnicy zdobywają punkty za uzyskane miejsca w poszczególnych
konkurencjach (karabin dowolny, PSP20, PCZ20 oraz strzelba) do klasyfikacji
generalnej zgodnie z poniższym przydziałem:
I m-ce
- 10pkt,
II m-ce
- 8pkt,
III m-ce
- 6pkt,
IV m-ce
- 3pkt,
V m-ce - 2pkt, VI
m-ce - 1pkt.
Ostatnia runda Turnieju (Turniej Experta Finał),nie wlicza się do wyników
klasyfikacji indywidualnej i generalnej.
W przypadku startu jednego zawodnika w więcej niż jednej klasie strzelby, do
klasyfikacji generalnej zaliczany jest wyżej punktowany wynik.
W sytuacji uzyskania przez dwóch (bądź większej liczbie) zawodników tej samej
ilości punktów w klasyfikacji generalnej, o wyższym miejscu decyduje
frekwencja (wszystkich konkurencji Turnieju).
Zbiorcze wyniki indywidualne będą sporządzane po każdej rundzie i
publikowane na stronie http://www.earbiter.io
VII. Klasyfikacja specjalna
Najaktywniejszy Zawodnik Turnieju – wyróżnienie zawodników, którzy wzięli
udział w największej liczbie konkurencji rozgrywanych w ramach Turnieju.
- zawodnicy klasyfikowani są indywidualnie,

- za każdy start w dowolnej konkurencji Turnieju przyznawany jest 1 punkt,
- klasyfikacja końcowa stanowi sumę punktów ze wszystkich punktowanych
rund turnieju (maksymalna ilość 7 x 4 pkt = 28 pkt ),
- ostatnia runda Turnieju nie wlicza się do wyników klasyfikacji.
VIII. Nagrody
- nagradzani są Zawodnicy klasyfikowani na miejscach I – I I I ,
- nagrody z poprzedniego turnieju zostaną rozdane podczas kolejnej rundy
zawodów,
- nie odebrane nagrody przepadają na rzecz organizatora,
- podczas rundy finałowej zostaną rozdane nagrody za wyniki w klasyfikacji
głównej oraz specjalnej.
IX. Zgłoszenia
- rejestracja zawodników odbywa się wyłącznie poprzez formularz
rejestracyjny na stronie http://www.earbiter.io,
- zgłoszenia dokonane innymi metodami nie będą wiążące,
- organizator dopuszcza możliwość rejestracji osobistej w biurze zawodów
wyłącznie w przypadku dostępności wolnych miejsc.
X. Startowe, broń i amunicja
- opłata startowa w konkurencjach sportowych wynosi 30 zł za start w jednej
konkurencji,
- opłata startowa w konkurencjach dynamicznych wynosi 40zł za start w jednej
konkurencji,
- członkowie reprezentujący KS ”EXPERT”, mający opłacone
składki członkowskie :
- pistolet, karabin – 20 zł
- strzelba 30 zł
- broń i amunicja własna uczestników lub klubowa,
XI. Postanowienia końcowe
- z przyczyn niezależnych od organizatora nie wszystkie konkurencje musza być
przeprowadzone w poszczególnych zawodach,
- sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów,
- wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów
bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym i regulaminu
strzelnicy,
- interpretacja poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu należy do
organizatora.

Zarząd Klubu

