REGULAMIN ZAWODÓW
SĄDECKA ŚLIWKA
1. Zawody strzeleckie p/n Sądecka Śliwka (zwane dalej zawodami) mają na celu popularyzację strzelectwa sportowego
oraz wyłonienie najlepszych zawodników startujących w rozgrywanych konkurencjach.
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 3 sierpnia 2019 roku i rozpoczną się o godz. 9:00. 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 czterech konkurencjach (konkurencje OPEN):
1)
25 m pistolet sportowy 20 strzałów część dokładna;
2)
25 m pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów część dokładna;
3)
10m pistolet pneumatyczny 10 strzałów;
4)
10 m karabin pneumatyczny 10 strzałów.
5. Do udziału w zawodach uprawnieni są zawodnicy posiadający licencję PZSS na rok 2019.
6. W poszczególnych konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna open - przyznawane są puchary za
zajęcie trzech pierwszych miejsc.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, usunięcia lub dodania konkurencji bądź ich zastąpienia innymi
konkurencjami w trybie określonym dla podania ich opisu (wcześniejsze informacje w tej sprawie zamieszczane będą w
miarę możliwości na stronie internetowej Organizatora www.kskrokus.pl w dziale Aktualności).
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 9:00 (informację w tej sprawie uzyskać można pod wskazanym adresem strony www lub pod numerem
telefonu wymienionym w pkt 2).
9. Składki wynoszą: 30,- zł za udział w poszczególnej konkurencji.
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, 2019.07.24

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

