Aby ujednolicić zasady współzawodnictwa na n/w strzelnicach, obowiązuje;

Regulamin
XV-go ,,Turnieju Czterech

Strzelnic im. Andrzeja Ciemniewskiego’’

organizowanego w 2015 r. przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach
Turniej rozgrywany będzie na strzelnicach;
I-sza runda Strzelnica w Jaworznie ul. Energetyków 2

26.04.2015r.

II-ga runda Strzelnica Koła Łowieckiego ,,HUBERTUS’’ w Orzeszu 24.05.2015 r.
III-cia runda Strzelnica Koła Łowieckiego ,,POD BUKIEM’’ w Rybniku 5.07 2015r.
Finał Strzelnica PZŁ w Siemianowicach Śląskich - Bańgowie

20.09.2015 r.

Celem Turnieju jest propagowanie strzelectwa oraz integracja myśliwych.
Otwarcie zawodów na wszystkich strzelnicach godz. 8;30
Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów dokona losowania grupy
i konkurencji rozpoczynającej zawody.
1. Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są posiadać w czasie
zawodów ważną legitymacje PZŁ, inni zawodnicy strzelający pod opieką
instruktorów strzelectwa ubezpieczenie OC na konkretne zawody(OC nie
wymagane ,jeżeli takowe posiada strzelnica )

2. Konkurencje śrutowe na 75 pkt.;
Rozbity rzutek to 1 pkt. ( § 22 Prawideł…..)
Dublety ;
drugi rzutek po strzale (gdy drugi rzutek wyleci rozerwany lub przy drugim strzale
będzie niewypał z winy amunicji, przy powtarzaniu dubletu zalicza się wynik z pierwszego
strzału)

pozostałe dublety (§ 25 Prawideł….)

Oś myśliwska;(25 pkt.)
-5 rzutków pojedynczych z stanowisk
-10 dubletów z stanowisk
Krąg myśliwski;( 25 pkt.)
-pełne przejście na kręgu 20 rzutków
dodatkowo z stanowiska nr.4
1 dublet W-M
1 dublet M-W
1 rzutek pojedynczy z W
(W-wysoka wyrzutnia, M-mała wyrzutnia)
Trzecia oś (25 pkt.)
strzelana z 5-ciu stanowisk
-3 rzutki pojedyncze
-1 dublet
Stanowiska ustawione w linii prostej zabezpieczone ,,bramkami
strzeleckimi’’. Przed każdym stanowiskiem rozpiska kolejności strzelań
Oś wyposażona w 5 wyrzutni.
Oś ustawiona tak ,aby uwzględnić tor lotu rzutka;
- przychodzącego
- odchodzącego
- defilującego z prawej do lewej
- defilującego z lewej do prawej

3. Klasyfikacja;
Wybór klasyfikacji przez zawodnika obowiązuje w całej edycji Turnieju w
2015r.
- Otwarta indywidualna
- Otwarta drużynowa
- Senior indywidualna
- Debiutant indywidualna
- Dian indywidualna

Otwarta Indywidualna ;

bez ograniczeń

Otwarta Drużynowa ;

bez ograniczeń

Senior; Zawodnik, który w 2015 r. kończy 62 lata( przy wpisie na listę startową
musi udokumentować wiek)
Debiutant; Zawodnik Klasy Powszechnej ,który w ostatnich trzech edycjach
Turnieju…(lata 2014,2013,2012)zajął w końcowej klasyfikacji Turnieju… miejsce
od IV-go w dół.
Dian Indywidualna

bez ograniczeń

4.Punktacja;
W zawodach I-szej ,II-giej,III-ciej rundy i Finale zwycięzcami zostają zawodnicy
i drużyna , którzy uzyskali największą ilość punktów.
W klasyfikacji końcowej Turnieju … zwycięzcami zostają zawodnicy i drużyna,
którzy zdobyli w sumie najwięcej punktów w dwóch rundach i Finale
Turnieju….
Przy równej ilości punktów w klasyfikacjach indywidualnych, w wszystkich
rozgrywkach, o I-szym , II-gim i III-cim miejscu decydować będzie baraż ,
w konkurencji którą Sędzia Główny ogłosi w dniu zawodów. O dalszych
miejscach lepszy wynik na ,,kręgu myśliwskim ‘’,następnie ,,osi myśliwskiej’’,
następnie ,,trzecia oś’’, jeżeli ta klasyfikacja nie da rozstrzygnięcie to zawodnicy
będą klasyfikowani ex aequo.
Przy równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej, w wszystkich
rozgrywkach, o I-szym , II-gim i III-cim miejscu decydować będzie baraż ,w
konkurencji którą Sędzia Główny ogłosi w dniu zawodów, w barażu udział
bierze jeden zawodnik z drużyny zakwalifikowanej do barażu (decyduje
drużyna). Jeżeli pierwsza runda nie da rozszcygnięcia, kolejna do pierwszego
,,pudła’’.
O kolejnych miejscach decydować lepszy wynik drużyny na ,,kręgu
myśliwskim ‘’,następnie ,,osi myśliwskiej’’, następnie ,,trzecia oś’’, jeżeli ta
klasyfikacja nie da rozstrzygnięcie to drużyny będą klasyfikowani ex aequo. ??

Koło może być reprezentowane przez dowolną ilość zawodników i drużyn. Koło
Łowieckie reprezentować może członek koła i stażysta koła. Drużyna koła liczy
trzech zawodników. W przypadku niekompletnej drużyny brakujący zawodnik
otrzyma ,,0’’ punktów
Do wyniku pierwszej drużyny liczone będą trzy najlepsze wyniki, do drugiej
kolejne trzy wyniki itd.
Zawodnik raz zgłoszony do reprezentowania koła łowieckiego, reprezentuje
koło w całej edycji Turnieju w 2015 r.

5. Nagrody;
W każdej rundzie Turnieju….
- za miejsca I, II, III ; medale, dyplomy.
- za miejsca od IV do VI dyplomy.
W klasyfikacji końcowej Turnieju…
- za miejsca I, II, III ; Puchary, dyplomy.
- za miejsca od IV do X dyplomy.
Przewiduje się nagrody rzeczowe , zależnie od zgromadzonych funduszy.
Puchary w klasyfikacji końcowej Turnieju…… funduje ,,Śląski Klub Strzelecki
ALFA’’ .
Wpisowe od zawodnika

90,00 zł.

Koszt strzelnicy od zawodnika

50,00 zł.

Koszt Sędziego na Jednych zawodach

70,00 zł.

Koszt sekretariatu na jedne zawody

250,00 zł.

6. Sekretariat i rozliczenie kosztów zawodów prowadzić będzie Aleksandra
Łyczykowska z organizatorami zawodów na w/w strzelnicach.
Rozliczenie Turnieju… zatwierdzi Komisja Strzelecka i przekaże Zarządowi
Okręgowemu i organizatorom zawodów na w/w strzelnicach.

7.Sędzią Głównym Turnieju…. będzie Paweł Hetmańczyk, który na każde
zawody powoła sędziów stanowiskowych i kolegium sędziowskie.
8.Wykaz zawodników z poprzednich edycji Turnieju…. , którzy nie mogą
startować w klasyfikacji ,,Debiutant’’ w 2015r. umieszczony będzie na stronie
internetowej Z.O.PZŁ Katowice w zakładce ,,strzelectwo’ ’i wywieszany będzie
na każdej strzelnicy w dniu zawodów.
9. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z,, Regulaminem Turnieju
Czterech Strzelnic im. Andrzeja Ciemniewskiego, zasadami opisanymi
w, , Prawidłach strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez
PZŁ’’`, ,,Regulaminem Strzelnicy’’ i ich przestrzegać. Regulamin Zawodów
i Regulamin Strzelnicy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń na terenie
strzelnicy w dniu zawodów.
Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoczesne
z potwierdzeniem zapoznania się z w/w regulaminami ;
10.Każdy zawodnik w czasie strzelań musi posiadać i używać ; ochronniki
słuchu, nakrycie głowy i okulary ochronne.(§ 29 Prawideł….)
11. Amunicja (zgodnie z §14 Prawideł…)
Regulamin Turnieju …. opracowany przez Komisję Strzelecka w dniu 3 marca
2015r.

Komisja Strzelecka ORŁ Katowice

Łowczy Okręgowy

Przewodniczący ; Eugeniusz Bałaga

Jerzy Żagiell

