
Zawody klubowe KS „GROT” LOK Płock i Stowarzyszenia Klubu 

Sportowego „GROT” 
Zawody Klubowe (open) 

 

Cel zawodów: 

 Popular yzacja spor tu str zeleckiego  

 Zdobywanie nor m na odznaki str zeleckie  

 Wyłonienie najlepszych zawodników   

Organizator zawodów: 

 Klub Spor towy GROT „LOK” , ul. Nor ber tańska 6, 09-402 Płock   

 Stowar zyszenie Klub Spor towy „GROT” Mikołajewo 29, 09-440 Star oźr eby 

Termin i miejsce zawodów: 

 

 Wszys tkie zawody odbędą s ię na s trzelnicy LOK w P łocku, ul. Norbertańska 6  

 Start zawodów:   godz. 09:00 

 Zakończenie zawodów: godz. 13:30 

 

Terminy 

 22.01.2017  - Zawody z okazji r ocznicy wyzwolenia Płocka 

 26 .02.2017 – Puchar  Zimy 

 19.03.2017 – Puchar  Pr ezesa KS „GROT” LOK Płock  

 30.04.2017 – Puchar  Wiosny 

 28.05.2017 – Zawody z okazji dnia zwycięstwa 

 25.06.2017 – Puchar  Lata 

 24.09.2017 - Puchar  Pr ezesa Stowar zyszenia Klub Spor towy "GROT" 

 22.10.2017 – Puchar  Jesieni 

 19.11.2017 – Zawody z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

 03.12.2017 – Zawody Finałowe 

 

Program zawodów: 

 Pistolet spor towy 20 strzałów – 25 m (5 pr óbnych + 20 ocenianych, tar cza TS-2)  

 Pistolet centr alnego zapłonu 10 str załów – 25 m (3 pr óbne + 10 ocenianych, tar cza TS-2) 

 Kar abin dowolny (bocznego zapłonu) leżąc 20 str załów  – 50 m (5 pr óbnych + 20 ocenianych, tar cza do konkur encji kar abin spor towy 

zgodnie z r egulaminem ISSF) 

 Kar abin centr alnego zapłonu – 50 m (3 pr óbne  + 10 ocenianych, tar cza 23P mini)  

 Str zelba dynamiczna 7 str załów do „poper ów” 

 



 Uczestnictwo: 

 Wszyscy chętni spr awdzenia swoich umiejętności str zeleckich (wymagany patent str zelecki lub pr zynależność do Klubu (KS „GROT” 

LOK Płock lub Stowar zyszenie Klub Spor towy „GROT” )  

Klasyf ikacja: 

 Indyw idualna – w każdej konkur encji według uzyskanych wyników.  

 Klasyfikowani będą tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję na r ok 2017. Pozostali uczestnicy zawodów  pojaw ią się w  

komunikacie z adnotacją PK.  

Nagrody: 

 Medale za miejsca od 1 do 3 

Zgłoszenia: 

 w dniu zawodów  pr zed każdą konkur encją (od godz. 09:00 do godz. 12:00)  

 

 

Sprawy f inansowe: 

 star towe za każdą konkurencję kulową– 40 zł (w  r amach star towego – amunicja)  

 star towe za konkurencję str zelba dynamiczna – 40 zł (w  r amach star towego – amunicja)  

Różne: 

 Sędziow ie mają pr awo star tować w  zawodach i być klasyfikowani pod war unkiem, że star tują w  konkurencjach, dla któr ych nie 

znaleźli się w  składzie sędziowskim. 

 W konkur encji Pcz dopuszcza się str zelanie obur ącz  

 W konkur encjach Psp, Pcz dopuszcza się wyłącznie stosowanie pr zyrządów celowniczych otwartych  

 W konkur encji Ksp dopuszcza się wyłącznie stosowanie przyrządów  celowniczych otwartych lub pr zeziernikowych,  

 W konkur encji Kcz dopuszcza się wyłącznie stosowanie przyrządów  celowniczych otwartych,  

 W konkur encjach Ksp i Kcz dopuszcza się wyłącznie str zelanie z wolnej r ęki, 

 W konkur encjach Ksp i Kcz dopuszcza się stosowanie pasa  

 W konkur encji Kcz pr zestrzeliny kalibr owane są do kalibr u 7,62 mm  

 W konkur encji Pcz pr zestrzeliny kalibr owane są do kalibr u 9 mm  

 W konkur encjach Psp, Pcz, Ksp or az Kcz str zały próbne oddaje się do specjalnie oznakowanej tar czy pr óbnej.  

 Zakończenie zawodów  nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie str zelania.  

 W zawodach obow iązują aktualne pr zepisy bezpieczeństwa, pr zepisy strzeleckie ISSF i powyższy regulamin.  


