REGULAMIN
Otwarte Wojewódzkie Mistrzostwa Śląska LOK
W Strzelectwie Sportowym 2014
Eliminacje do Strzeleckich Mistrzostw Polski LOK w Tarnowie
1. Cel zawodów
- popularyzacja masowego sportu strzeleckiego,
- wyłonienie indywidualnych i klubowych Mistrzów Śląska LOK
2. Organizatorzy zawodów:
- Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach.
- Zarząd Miejski LOK w Bieruniu,
- Klub SS „PIAST” w Bieruniu N
3. Termin i miejsce zawodów
- zawody odbędą się w dniu 05-07.09.2014 ( piątek sobota i niedziela),
- otwarcie zawodów i odprawa techniczna odbywać się będzie o godz. 8,00
w piątek, sobotę i niedzielę
- zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy sportowej KSS „Piast” w Bieruniu
i Hali Sportowej G 1 w Bieruniu.
4. Uczestnictwo
W zawodach udział biorą zawodniczki i zawodnicy z klubów LOK i Klubów
Strzeleckich PZSS
5. Konkurencje;
Kdw60L, Ksp60L, Kdw i Ksp 3x20, Kpn 40, Kpn 60, Ppn 40, Ppn 60
Psp 30 część dokładna, Pdw 60.
6. Ksp60L i Kdw60L
- cel – tarcza Ts-1
- 14 tarcz w tym 2 tarcze próbne (5 strzałów do 1 tarczy)
- odległość – 50m
- postawa – leżąc
- strzały próbne w czasie przygotowawczym ilość nieograniczona
Strzały oceniane – 60 strzałów ocenianych w czasie 60 minut
7. Ksp i Kdw 3x20
- cel – tarcza Ts-1
- odległość – 50m
- 12 tarcz ocenianych i po 2 próbne przed każdą postawą
- postawa – klęcząc, leżąc, stojąc, czas 120 minut + czas przygotowawczy + strzały
- próbne. Strzały oceniane – (5strzałów ocenianych do 1 tarczy)
- nielimitowane strzały próbne do 2 tarcz w każdej postawie.
8. Kpn 40
- odległość 10 m
- 20 tarcz ocenianych (po 2 strzały do tarczy +2 tarcze próbne)
- czas 50 minut + czas przygotowawczy 15 minut
9. Kpn 60
- odległość 10 m
- 30 tarcz ocenianych (po 2 strzały do tarczy + 2 tarcze próbne)
- czas 60 minut + czs przygotowawczy 15 minut.
10. Ppn 40
- odległość 10 m
- 4 tarcze oceniane (po 10 strzałów do tarczy + 1 tarcza próbna)
- czas 50 minut + czas przygotowawczy 15 minut.
11. Ppn 60
- odległość 10 m
- 6 tarcz ocenianych (po 10 strzałów do tarczy + 1 tarcza próbna
- czas 60 minut + czas przygotowawczy 15 minut

12. Psp 30 część dokładna
- cel – tarcza ts-4
- odległość – 25 m
- czas 30 minut 6 x po 5 strzałów w czasie 5 minut + czs przygotowawczy
- postawa stojąc strzały z jednej ręki
- 3 tarcze po 10 strzałów + strzały próbne.
13. Pdw 60
- Cel - tarcza ts-4,
- odległość 50 m
- czs 120minut + czs przygotowawczy
- 6 tarcz po 10 strzałów
14. Nagrody
- indywidualnie – od I do III miejsca dyplomy i medale + do V miejsca dyplomy.
- klubowe od I do III puchary + dyplomy
15. Zgłoszenia do zawodów
zgłoszenia do u działu w zawodach od dnia 11.08 do 01.09. 2014 na telefon
nr 32/7246750 KSS „PIAST” Bieruń lub Władysław Chrząszcz tel. 661-701-304
lub władysław-ch@wp.pl lub ksspistbierun@gmail.com

16 Postanowienia końcowe
•
•
•
•
•

Zawodnicy nie posiadający własnej broni i wyposażenia powinni zgłosić
zapotrzebowanie na sprzęt w dniu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w zawodach.
Amunicję można nabyć na miejscu. Koszt naboju 0,30 gr./szt.
Przydział do poszczególnych zmian strzeleckich według kolejności zgłoszenia.
Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
Jeżeli w którejkolwiek konkurencji będzie mniej niż 4 uczestników konkurencja nie
Zostanie rozegrana.
UWAGA ! Wyłoniona reprezentacja wojewódzka zwolniona z opłat startowych w
Mistrzostwach strzeleckich LOK w Tarnowie.

PROGRAM ZAWODÓW
„MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LOK” 2013

OTWARTE STRZELECKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA LOK 2014
05.09.2014-piątek Hala Sportowa G-1 Bieruń
Czas
przygotowawczy
09,05
10,20
12,00
10 m
13.,40
15,05
10 m

17,00
50 m
25 m
25m

9,00
11,10
12,20

50m

09.00
11.30
14.00
15.30

50m

9,00
10,30
12,00
13,30
15,00

Czas
Konkurencji
9,20-10.10
10,35-11.50
12,15-13.30
13,55-14.55
15,20-16.50

pneumatyczny 40
Karabin pneumatyczny 60
Karabin pneumatyczny 60
Pistolet pneumatyczny 40
Pistolet pneumatyczny 60

kobiety
mężczyźni
mężczyźni
kobiety
mężczyźni

17,15-18.45

Pistolet pneumatyczny 60

mężczyźni

Konkurencja

Strzelnica KSS „PIAST”
9,15-11.00
Pistolet dowolny 60
do 12,10
Pistolet sportowy część dokładna
do 13,20
Pistolet sportowy część dokładna
06.09.2014-sobota Strzelnica KSS „PIAST”
09.15-11.15
Karabin sportowy 3x20
11.45-13.45
Karabin dowolny 3x20
14.15-15.15
Karabin dowolny 60 leżąc
15.45-16.45
Karabin sportowy 60 leżąc
07.09.2014-niedziela Strzelnica KSS „PIAST”
9,15-10,15
Karabin sportowy 60 leżąc
10,45-11.45
Karabin sportowy 60 leżąc
12,15-13,15

Karabin sportowy 60 leżąc

mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
mężczyźni
kobiety
kobiety
kobiety
Kobiety
mężczyźni
mężczyźni
mężczyźni

13,45-14.45
Karabin dowolny 60 leżąc
15,15-16,15
Karabin dowolny 60 leżąc
16,35. Dekoracja i zakończenie zawodów
Uwaga-w zależności od liczby zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom
Zgłoszenia do
Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na adres
zawodów:
e-mail:ksspiastbierun@gmail.com i Władysław-ch@wp.pl
Telefonicznie: 661701304 Władysław Chrząszcz
Zgłoszenia należy złożyć do dnia 29.08.2014r.
Adres strzelnic
50m
10m
Startowe:

UWAGI!!

Strzelnica KSS,,PIAST” BIERUŃ 50 metrów, 25 metrów
Hala Sportowa G - 1 w Bieruniu ul. Warszawska 294
10 zł od konkurencji dla zawodników z LOK Woj-Śląskie
5 zł od konkurencji dla młodzieży LOK do ukończenia szkoły
średniej LOK Woj.-Śląskie, 20 zł od konkurencji dla osób spoza
LOK i 10zł dla młodzieży z poza LOK i Woj. Śląskiego.
Konkurencje zostaną rozegrane tylko gdy wystartuje co najmniej
4 zawodników w danej konkurencji. Podział zawodników na
kobiety i mężczyźni
Możliwość wypożyczenia broni za opłatą 10 zł oraz możliwość
zakupienia amunicji na miejscu 30 gr. Nabój
Medale oraz dyplomy będą wręczane od miejsca I-III w każdej
konkurencji i kategorii.

UWAGA! W przypadku małej ilości zawodników może nastąpić przesunięcie zmian co
spowoduje zmiany w czasie realizacji zawodów.
Uczestnictwo; w zawodach należy zgłaszać do 29.08. 2014.
Uczestnictwo; zgłaszać na poszczególne konkurencje na adres Władysław-ch@wp.pl
Nr. Telefonu; 661 701 304
Opłata startowa; młodzież LOK z Woj. Śląskiego do lat 20 - 5 zł od konkurencji. (młodzież
zrzeszona do juniora).
Opłata startowa; zawodnicy LOK powyżej 20 roku życia 10zł, (zrzeszeni).
Opłata startowa; młodzież nie zrzeszona w LOK do 20 roku życia 10 zł a powyżej 20 roku
życia 20 zł (dotyczy zawodników PZSS i innych związków strzeleckich).

ORGANIZATRZY

ŚL. ZW. LOK. w Katowicach i
ZM. LOK w Bieruniu.

