REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR
STOCK POLSKA

1. ORGANIZATOR
STOCK POLSKA oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Elblągu
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej w Pasłęku miejscowość Gołąbki w dniu 28 lipca
2012 roku (sobota) po zakończeniu zawodów III Eliminacji Ligi Strzeleckiej Regionu II.
3. PROGRAM ZAWODÓW
KaŜdy uczestnik zawodów ligowych ma zagwarantowane nieodpłatne prawo do startu w Pucharze
„STOCK Polska”.
Udział w zawodach polega na oddaniu serii 3-ch strzałów do „tarczy STOCK” (tarcza do pobrania ze
strony www.pzlelblag.pl ) w czasie 2-ch minut. Strzelanie odbywać się będzie na osi rogacza /100m/ z
pozycji stojącej z oparciem o słupek.
Zawody rozegrane zostaną w 2-ch częściach: kwalifikacje i finał.
4. SERIA FINAŁOWA
Wynik min. 26/30 pkt. uzyskany w kwalifikacjach gwarantuje udział w finale. W przypadku nie
osiągnięcia wymaganego wyniku przez min. 6-ciu zawodników do finału kwalifikują się zawodnicy z
najlepszymi 6-cioma wynikami przy czym ilość finalistów będzie wyznaczał 6-ty wynik łącznie ze
wszystkimi zawodnikami, którzy go osiągnęli.
Zawodnicy zakwalifikowani do finału strzelają serię 3-ch strzałów tak jak w kwalifikacjach. Wyniki z
serii kwalifikacyjnej nie mają wpływu na klasyfikację finałową.
W przypadku równych wyników o trzy pierwsze miejsca nastąpi jednostrzałowy baraŜ. W przypadku
nie rozstrzygnięcia po pierwszym baraŜu, nastąpią kolejne aŜ do wyłonienia finałowych zwycięzców.
5. KLASYFIKACJA
Indywidualna – otwarta.
6. NAGRODY
Firma STOCK POLSKA jako sponsor zawodów pokrywa w pełni koszt organizacji zawodów.
Trzech pierwszych zawodników otrzymuje atrakcyjne nagrody rzeczowe.
KaŜdy z zawodników startujących w Pucharze „STOCK Polska” otrzyma dodatkowo próbkę produktu
organizatora zawodów.
7. ZAPISY
Zapisy na zawody ligowe moŜna składać pod nr tel. /55/ 235-14-98 lub zo.elblag@pzlow.pl
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
KaŜdy z zawodników ma zagwarantowany posiłek.
Na zakończenie zawodów kaŜdy z uczestników otrzyma upominek w postaci próbki produktu sponsora
zawodów firmy „STOCK POLSKA”.
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji.
W zawodach mogą brać udział członkowie PZŁ posiadający aktualną legitymację członkowską oraz
pozwolenie na broń.
KaŜdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy i regulaminem
zawodów wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
Na strzelnicy znajduje się punkt opieki medycznej.

