Regulamin Zawodów Strzeleckich LOK „Ignis”
Wrocław, 2019-12-14

Cel zawodów
- popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
- umożliwienie sportowej rywalizacji,
- wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
- promocja Dolnego Śląska.
Organizator zawodów
- Organizator: Klub Strzelecki LOK “Ignis”, ul. Świdnicka 28, 50-068 Wrocław
- Strona internetowa: https://ignis.wroclok.pl
- Kierownik zawodów: Paweł Musiał
- Tel.: 603040604 (SMS)
- Email: ignis@wroclok.pl
Termin i miejsce zawodów
- Termin zawodów: 2019-12-14, od godz. 09:00 do godz. 13:00
- Miejsce zawodów: Strzelnica LOK, ul. Świdnicka 28 (IV piętro), 50-068 Wrocław
Program zawodów
Konkurencje strzeleckie rozgrywane w trakcie zawodów:
- Pistolet pneumatyczny 20 strzałów [PPN 20],
- Pistolet pneumatyczny MIX 20 strzałów [PPN MIX 20],
- Karabin pneumatyczny 20 strzałów [KPN 20],
- Karabin pneumatyczny MIX 20 strzałów [KPN MIX 20].
W każdej z dwóch konkurencji MIX zawodnik może wystartować tylko jeden raz.
Nagrody
Za zajęcie miejsca I-III dyplomy.
Zgłoszenia
Formy zgłoszenia udziału w zawodach:
- zgłoszenia przed dniem zawodów należy wysyłać za pomocą formularza online
(https://ignis.wroclok.pl) lub adresu email: ignis@wroclok.pl,
- zgłoszenia w dniu zawodów będą przyjmowane na strzelnicy od godz. 9:00 do godz. 12:00.
Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający Patent Strzelecki oraz aktualną licencję PZSS. W
wyjątkowych wypadkach organizator może dopuścić do zawodów zawodników nie posiadających patentu
i licencji strzeleckiej.
Koszty uczestnictwa
- opłaty: 20zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji (w przypadku rejestracji zawodnika w dniu
zawodów),
- opłaty: 10zł za start 1 zawodnika w 1 konkurencji (w przypadku zgłoszenia zawodnika przed
dniem zawodów).
Sprawy różne
- zawody zostaną̨ przeprowadzono na podstawie przepisów PZSS oraz zgodnie z regulaminem
zawodów,
- zawody zostały wpisane do kalendarza DZSS,
- za zabezpieczenie broni i amunicji w czasie zawodów odpowiedzialni są zawodnicy,
- istnieje możliwość wypożyczenia niektórych typów broni,
- istnieje możliwość zakupu niektórych typów amunicji,
- ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje
organizator.
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