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Klasyfikacji,,Strzelec roku 2018 oRŁ Katowice'o

Wprowadzając klasyfikacje ,,Strzelec roku 2018 oRŁ Katowice,, |iczymy na
większy :udztat. kolezanek i kolegów zainteresowanych strzelectwem myśliwskim
w zawodach strzeleckich organizowanych w naszym okręgu.

Udział w zawodach strzeleckich podnosi umiejętności strzeleckie, a tym sam;rm

czynl' pozyskiwafiIe zwletzyny bańziej etycznym oraz poprawia bezpleczeństwo
na polowaniach.

Klasyfikacja: Ofwarta, Diano Junior

W klasyfikacji otwartej i Dian udział biorą zawodnicy płacący składkę rc PZŁ
w okręgu Katowice, lub koło łowieckie, którego są członkami (koło macierzyste

lub niemacierzyste) zarejestrowane jest w okręgu Katowice.
Junior - zawodnik do l8-tego roku życta (w 2018 r. konczy 18-cie 1a0

mieszkający na terenie naszego okręgu, strzelający pod opieką instruktora.

Zawodnik, jeżeli chce byó sklasyfikowanym' obowiązkowo musi uczestticzyć
w minimum jednych zawodach na każdej z n/w strzelnic: Siemianowice Śląskie,

orzesze, Jaworzno, Rybnik ujętych w ,,Terminarzu zawodów na terenie oRŁ
Katowice na rok 2018."

Punktacja:
Zal-sze miejsce zwycięca otrzyrrruje 100'00 pkt
Z-gie i kolejne liczone jak nizej (do drugiego miejsca po przecinku ,zaokrąglenia
od piątki w górę)

I1ośó punktów uzyskan a fla zawodach pomn ożona przez sto i podzielona przez i|ośc
punktów zdobytych ptzęz zwy cięcęzawodów

X. ilość punktów do klasyfikacji

A - iloŚó punktów zdobya ptzęz zwycięcęzawodów

B- ilość punktów zdobyaptzez kolejnego zawodnika na zawodach

x- B*100/A

Punktacja: Suma punktów ,,X'' uzyskanych na zawodach strzeleckich



Nagrody:

I-sze miejsce: puchar, złoty medal' statuetka

2-gie miejsce: puchar, srebrny medal, statuetka

3 -cie miej sce : puchar, br ązowy medal, statuetka

od 4-tego miejsca do ostatniego sklasyfikowanego zawodnika: statuetka

ogłoszenie wyników, wręczenie nagród ta zawodach o ,,Puchar św. Hubertaoo na

strzelnicy w Siemianowicach Śląskich 30.09.2018

Finansowanie: Puchary, medale, statuetki' Z.o PZŁ Katowice

Prowadzenie dokumentacj i dot. punktacj i : Aleksandra Łyczykowska Józef
Gembalczyk

Aktualizowanie punktacj i ma stronie internetow ej zarządu:
Józef Gembalczylk, Anna Gilner

Katowice 19.02.2018r.
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