
 

     ZAPROSZENIE 

 

Zarząd Rejonowy LOK  
w Lubinie informuje miłośników 

strzelectwa sportowego 
o kolejnych zawodach 

 I edycji turnieju 
 

CZTERY PORY 
ROKU 

 

 
REGULAMIN TURNIEJU 

 

 
Cel zawodów  
- integracja środowiska strzeleckiego, 
- propagowanie strzelectwa sportowego, 
- wyłonienie najlepszych zawodników naszego okręgu. 
 
Organizator turnieju 

Zarząd Rejonowy LOK w Lubinie. 
 
Termin i miejsce turnieju: 

Turniej zostanie przeprowadzony cztery razy, jedna część na porę roku. 
Czwarte i ostatnie zawody „Cztery pory roku – Jesień” zostaną 
przeprowadzone 18 listopada 2017 roku. Po tych zawodach zostaną 
podliczone wyniki z wszystkich strzelań i wyłonieni zostaną najlepsi w 
całym turnieju. 
Turniej zostanie przeprowadzony na strzelnicy do strzelań 
pneumatycznych w Lubinie ul. 1 Maja 5. 
Początek zawodów o godz. 930. (zapisy od godz. 900)  

 

Konkurencja Ppn  
  - od godz. 930 do 1100 

 



 
Konkurencja Kpn 
  - od godz. 1115 do 1430 

 
Uczestnicy i zgłoszenia 

W zawodach uczestniczą zawodniczki i zawodnicy z naszego okręgu 
oraz zaproszeni przez organizatora, którzy dokonają imiennego 
zgłoszenia uczestnictwa do dnia 18.11.2017 r. (tel. 609231164 lub e-mail 
gayevsky@wp.pl) i bezpośrednio przed zawodami dokonają opłaty  
„startowego” w wysokości  20 zł od zawodnika (dotyczy uczestników 
strzelających z własnej broni i amunicji). Zgłoszenia proszę składać  
w formie sms-a lub maila o treści: imię i nazwisko uczestnika, konkurencja 
w jakiej bierze udział.  

Zawodnikom nie posiadającym własnej broni, broń i amunicję zapewnia 
organizator za dodatkową odpłatnością w wysokości 10 zł od zawodnika. 
 
Konkurencje 
- karabin pneumatyczny - dowolna ilość strzałów próbnych  
do dwóch tarcz i 30 strzałów ocenianych (po 3 strzały do jednej tarczy) 
odległość 10 m. 
Czas strzelania 45 min. 
 
- pistolet pneumatyczny – dowolna ilość strzałów próbnych do dwóch 
tarcz i 30 strzałów ocenianych ( po 5 strzałów do jednej tarczy ) odległość 
10 m. 
Czas strzelania 45 min. 
 
Klasyfikacja  
Turniej CZTERY PORY ROKU składa się z czterech części: ZIMA, 
WIOSNA, LATO, JESIEŃ.  
Na każdych zawodach zapewniamy za pierwsze trzy miejsca w danej 
konkurencji medale i dyplomy. 
W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna  
w kategoriach: kobiet oraz mężczyzn w w/w konkurencjach. 
Zawodnik może brać udział w dowolnej ilości części turnieju. Każda część 
jest osobno klasyfikowana.  
Po ostatniej części JESIEŃ będzie podliczana klasyfikacja ogólna.  
 
Zasady klasyfikacji ogólnej: 
Wygrywa ten zawodnik, który uzyska najwięcej punktów z trzech 
najlepszych części. W przypadku jednakowej ilości punktów doliczane są 
punkty z czwartej części. Gdy i w tym przypadku będzie taka sama ilość 
punktów, bierzemy pod uwagę najlepszą część. W pozostałych 
przypadkach ogłaszamy ex aequo. 
 



Organizator Turnieju zapewnia nagrody: 
 
- miejsca od I – III -  puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy 
- miejsca od IV – V - dyplomy  
 
 
 

Zasady bezpieczeństwa  
Podczas zawodów obowiązują przepisy PZSS. 
 
 
             
                Zarząd Rejonowy  
 

     LOK Lubin 


