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Regulamin Zawodów 
 

  „Jesień z 10-ką open Sulmierzyce 2019” 
 

pod Patronatem Gminy Sulmierzyce 
 

1. Cel: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- wyłonienie najlepszych zawodników  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS 
- doskonalenie umiejętności strzeleckich 

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

3. Termin i miejsce: 
- 12 października 2019 r. (sobota) 
Hala Sportowa, Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach, ul. Szkolna 4 
 

4. Program zawodów: 
- Kpn / ppn:    20 strzałów (młodziczki i młodzicy) 
- Kpn / ppn:    20 strzałów (open) 
Czas konkurencji: 25 minut 
- Kpn + ppn dynamiczny:   16 + 25 strzałów (open). Uwaga: opcja 
 

5. Uczestnictwo: 
- zawodnicy z licencjami 
- dopuszczony udział zawodników bez licencji – poza klasyfikacją 
 

6. Klasyfikacja: indywidualna w każdej konkurencji i kategorii wiekowej 
 

7. Nagrody:  
- za miejsca I, II i III w poszczególnych konkurencjach i klasyfikacjach: medale i dyplomy oraz w 
klasyfikacji młodzików nagrody rzeczowe 
 

8. Zgłoszenia: 
- zgłoszenia należy przesyłać na adres: klub10ds@poczta.onet.pl lub zgłaszać telefonicznie w terminie 
do 11 października b.r.  –  tel. 604608251 
- dopuszcza się zapisy na miejscu podczas zawodów wyłącznie w przypadku wolnych miejsc za 
dodatkową opłatą startową w wysokości 10 zł 
 

9. Koszty uczestnictwa:  
- kobiety i mężczyźni open: 25 zł za konkurencję (35 zł przy zapisie w trakcie zawodów) 
- młodzicy i młodziczki: 20 zł za konkurencję (25 zł przy zapisie w trakcie zawodów) 
 

10. Sprawy różne: 
- ilość strzałów do tarczy: 

– ppn: 5 strzałów do jednej tarczy 
– kpn: tarcza elektroniczna 

- w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS 
- nagrody przewidziane dla zwycięzców poszczególnych konkurencji i klasyfikacji nie będą 
wydawane w przypadku nieobecności zawodnika podczas ceremonii dekoracji 
- dopuszcza się start wielokrotny o ile pozwolą na to warunki organizacyjne – do klasyfikacji zalicza się 
pierwszy uzyskany wynik 
- w kategorii młodzik obowiązuje start w jednej konkurencji 
- zawodnik potwierdza podpisem na liście startowej znajomość niniejszego regulaminu oraz znajomość 
przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie  
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian 


