Regulamin
Zawody Dynamicznych
PUCHAR O ZŁOTY SUCHAR
I.
•
•
•

CEL ZAWODÓW
Popularyzacja strzelectwa sportowego,
Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe,
Wyłonienie najlepszych zawodników.

II.
MIEJSCE ORAZ GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW
Zawody odbywać się będą na strzelnicy TOP-SHOT w Łodzi przy ul. Okopowej 70/106. Godzina i
data rozpoczęcia zawodów zostanie podana w harmonogramie umieszczonym na stronie:
• www.top-shot.pl
• https://www.facebook.com/coltlodz/
III.
ORGANIZATOR ZAWODÓW
Organizatorem zawodów jest klub strzelecki COLT oraz strzelnica TOP-SHOT.
IV.
UCZESTNICTWO
W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualny patent oraz licencję strzelecką PZSS
oraz członkowie klubu COLT.
V.

KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W TRAKCIE ZAWODÓW.

3 pucharowe konkurencje rozgrywane na każdej rundzie to: Trójkąt, Francuz i Kelner.
Poza podstawową trójką będą realizowane tzw. Tory dodatkowe.
Torami dodatkowymi nazywamy konkurencje w które nie będą klasyfikowane w trójce pucharowej.
Ilość torów dodatkowych będzie uzależniona od danej rundy i będzie ogłoszona na tydzień przed
zawodami.
VI.
KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI
1. Zawody rozgrywane będą wg niniejszego regulaminu oraz regulaminu podanego w terminie 14
dni przed zawodami,
2. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie, dodatkowo dla pucharowej
trójki wyniki będą sumowane i oddzielnie oceniane.
VII.
NAGRODY
1. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w 3 konkurencjach pucharowych(Francuz,
Trójkąt, Kelner) będą przewidziane nagrody rzeczowe i trofea. Warunkiem utworzenia
klasyfikacji na podium jest start minimum trzech osób w 3 z 4 rund pucharu)
2. Nagrody będą wręczane po zakończeniu ostatniej rundy zawodów.
VIII.
OPŁATY
1. Koszty opłaty startowej:
1 start
2 starty
3 starty
CAŁA RUNDA (4 starty)
Każdy następny start
powyżej 3 startów

Broń własna
60 PLN
100 PLN
130 PLN
120 PLN
+35 PLN

Broń klubowa
60 PLN + amunicja wg cennika klubu
100 PLN + amunicja wg cennika klubu
130 PLN + amunicja wg cennika klubu
130 PLN + amunicja wg cennika klubu
+35PLN + amunicja wg cennika klubu

.
2. Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych oraz zakup nagród obciążają organizatora.
IX.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Broń i amunicja własna lub organizatora,
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów w zależności od
ilości zgłoszeń,
3. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem podejmuje
organizator.
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