REGULAMIN ZAWODÓW
WIELKANOCNE JAJKO

1. Zawody p/n Wielkanocne Jajko (zwane dalej zawodami) mają na celu doskonalenie umiejętności
zawodników i miłe spędzenie czasu.
2. Organizatorem jest Klub Strzelecki „Krokus" Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul.
Tarnowska 32. Wszelkie informacje na temat zawodów udzielane są przez organizatora na stronie
www.kskrokus.pl, gdzie podane są również dane kontaktowe oraz umożliwiające dojazd. Kontakt możliwy jest
również pod numerem telefonu 502 939 561 lub na adres e mail: sekretarzkrokus@op.pl
3. Zawody przeprowadzone zostaną w dniu 22 kwietnia 2019 roku i rozpoczną się o godz. 12:00. Zakończenie
zawodów planowane jest na godzinę 15:00. Miejscem rozegrania zawodów jest strzelnica LOK przy ul.
Tarnowskiej 32 w Nowym Sączu.
4. Zawody przeprowadzone zostaną w konkurencji (open): pistolet sportowy - pojedynki:
- w przypadku zgłoszenia do zawodów nie więcej niż 18 uczestników pojedynki rozegrane zostaną w systemie
każdy z każdym - o kolejności w zawodach decyduje ilość zwycięstw; gdy ta dla określonych zawodników jest
równa, decyduje ilość zwycięstw w pojedynkach pomiędzy zainteresowanymi, a w dalszej kolejności wynik
bezpośredniego starcia; w przypadku braku rozstrzygnięcia o klasyfikacji decyduje dogrywka z udziałem
zainteresowanych;
- w przypadku zgłoszenia do zawodów więcej niż 18 uczestników pojedynki rozegrane zostaną w systemie
pucharowym w parach dobranych losowo, z zastosowaniem repasażu - w każdej rundzie (za wyjątkiem
półfinału) premiowani awansem do następnej rundy są zwycięzcy pojedynków oraz zwycięzcy pojedynków
dodatkowych rozgrywanych pomiędzy przegranymi w danej rundzie (repasaż); w przypadku nieparzystej w
danej rundzie ilości zawodników do rundy następnej awansuje, bez rozgrywania pojedynku, wylosowany
zwycięzca pojedynku w poprzedniej rundzie, który nie brał w tej poprzedniej rundzie udziału w repasażu.
5. O zwycięstwie w pojedynku decyduje wcześniejsze przewrócenie celu typu popper (1 cel) - przed
ostrzelaniem poppera otwarte muszą zostać cele biathlonowe (5 celów) i musi zostać dokonana zmiana
magazynka (dopuszczalne ładowanie magazynka do 5 nabojów - nieograniczona jest łączna ilość strzałów do
celów). Dopuszczalne jest strzelanie oburącz. Szczegółowy opis konkurencji podany zostanie wszystkim
uczestnikom przed jej rozpoczęciem.
6. W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna open - głównym
Wielkanocne Jajko przyznawane za zajęcie I-go miejsca (nagradzane są również miejsca II i III).
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7. Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy posiadający licencję PZSS na rok 2019.
8. Imienne zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz rejestracyjny udostępniony na stronie
internetowej Organizatora (http://www.kskrokus.pl/) lub w miarę wolnych miejsc osobiście
w dniu i miejscu rozgrywania zawodów od godziny 12:00 (informację w tej sprawie uzyskać można pod
wskazanym adresem strony www lub pod numerem telefonu wymienionym w pkt 2).
9. Składki wynoszą: 10,- zł.
10. Broń i amunicja własna.
11. Zawody planowane są z udziałem Obserwatora KS MZSS.
12. We wszelkich kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZSS oraz
regulaminu korzystania ze strzelnicy i innych aktów prawa w zakresie uprawiania sportów strzeleckich.
Nowy Sącz, 2019.04.16

Zarząd K.S. „Krokus" LOK w Nowym Sączu

