
 
 

Regulamin Zawodów Puchar Wiosny - Sulmierzyce 2018 
II Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików 

pod Patronatem Gminy Sulmierzyce 
 

1. Cel: 
- wyłonienie najlepszych zawodników 
- promowanie strzelectwa sportowego 
- przedłużenie licencji sportowej 
 

2. Organizator: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego 10-ka 
- Gmina Sulmierzyce 
- Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego  
 

3. Termin i miejsce: 
- 14 kwietnia 2018  r. Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach, ul. Szkolna 4 
 

4. Program zawodów: 
- Karabin / pistolet pneumatyczny:    40 strzałów (młodziczki i młodzicy) 
- Karabin / pistolet pneumatyczny:    60 strzałów (razem - juniorki/rzy mł., juniorki/rzy, seniorki/rzy) 
- Karabin / pistolet pneumatyczny:    20 strzałów (rekreacja - open, dopuszczone dwie konkurencje) 
 

I zmiana. Konkurencja kpn / ppn – 40 - 60 strzałów. 
Czas przygotowawczy i strzały próbne:     godz. 9.00 
Czas konkurencji:       godz. 9.15 - 10.45 
II zmiana. Konkurencja kpn / ppn – 40 - 60 strzałów 
Czas przygotowawczy i strzały próbne:     godz. 11.00 
Czas konkurencji:       godz. 11.15 - 12.45 
Finał karabin / pistolet:       godz. 13.15 - 14.15 
 

                                                           A          B           C            D              E   F         G  H 
Kwalifikacje do finału kpn / ppn: seniorka/senior, juniorka/junior mł., młodziczka/młodzik 
                                                                                    (2001 - 2002) 
     

Ustalanie startów oraz przydział stanowisk zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 
 

Ceremonia wręczenia nagród o godzinie 14.30. 
 

5. Uczestnictwo: zawodnicy posiadający licencje PZSS 
 

6. Klasyfikacja: indywidualna w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 
 

7. Nagrody: medale, dyplomy i nagrody za miejsca I, II, III oraz 6 nagród finałowych (3 kpn i 3 ppn) 
 

8. Zgłoszenia: 
- zgłoszenia ilościowe oraz imienne należy przesyłać na adres: klub10ds@poczta.onet.pl lub zgłaszać 
telefonicznie w terminie do 13 kwietnia b.r.  –  tel. 604608251 
 

9. Koszty uczestnictwa:  
- młodzicy, młodziczki: 30 zł 
- juniorki/rzy mł., juniorki/rzy, seniorki/rzy: 40 zł 
- rekreacja (open), razem za konkurencje kpn i ppn: 50 zł 
 

10. Różne: 
- w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS 
- nagrody przewidziane dla zwycięzców poszczególnych konkurencji i klasyfikacji nie będą 
wręczane w przypadku nieobecności zawodnika podczas ceremonii dekoracji 
- nagrody niespodzianki wyłącznie dla zawodników obecnych na ceremonii dekoracji 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu 
- interpretacja niniejszego regulaminu oraz decydujące zdanie należy do Organizatora 


