Regulamin
X Drużynowych Mistrzostw Województwa Zrzeszenia LZS 2019
w strzelaniu z broni pneumatycznej
Wojewódzka Liga Strzelecka
Kaczory, Jeziorany, Mrągowo, Orneta
1. Cel
popularyzacja strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej w środowiskach wiejskich
i małomiasteczkowych
1. Organizator
Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
LKT Mazury Mrągowo, OSIR Jeziorany, KS ALFA REDUTA ORNETA / MOSIR ORNETA, KS GARDA Ostróda
3. Termin i miejsce
Wojewódzka Liga Strzelecka / Drużynowe Mistrzostwa Województwa WMZ LZS 2019
Odbędą się w IV rzutach w/w miejscach i terminach
1) I rzut Ligi – Kaczory – 06.10.19 g. 10.00 Strzelnica KS GARDA (zawody na strzelnicy plenerowej
+Dodatkowa konkurencja KBKS)
2) II rzut Ligi – Jeziorany – 27.10.2019 hala OSIR godz. 10.00
3) III rzut Ligi - Mrągowo – Strzelnica Bursa ZSZ ul. Mrongowiusza 65 - 17.11.2019
godz. 10.00
4) IV rzut Ligi – Orneta - 24.11.2019 – Strzelnica Klubu ALFA REDUTA ORNETA
godz. 10.00
4. Uczestnictwo
Do zawodów mogą przystąpić drużyny gminne/klubowe z miejscowości do 20 tys. Mieszkańców, jak
również kluby Zrzeszenia LZS.
Drużyna składa się z trzech zawodników (dopuszcza się składy mieszane).
Każdy zawodnik strzela z pistoletu oraz z karabinka pneumatycznego.
Gmina/Klub może zgłosić do Ligi max 3 drużyny. W trakcie trwania ligi w drużynie może wystąpić
zawodnik rezerwowy, który nie uczestniczył w składach innych drużyn w pozostałych rzutach
ligowych.
5. Konkurencje strzeleckie
Pistolet i karabin pneumatyczny
Konkurencja drużynowa - drużyny strzelają, po trzy strzały próbne i po dziesięć strzałów
ocenianych

Czas strzelania dla drużyny ustalony zostanie na miejscu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych
drużyn.
O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych przez 3 zawodników.
Organizator zabezpiecza broń, amunicje, tarcze oraz posiłek dla zgłoszonych wcześniej uczestników
zawodów
Organizator dopuszcza możliwość strzelania z własnej broni kaliber 4,5 mm. o energii wylotowej
pocisku do 17 J z mechanicznymi przyrządami celowniczymi (zamknięte lub otwarte)
6 .Klasyfikacja
klasyfikacja drużynowa – Drużynowy Mistrz Województwa WMZ LZS 2019 wyłoniony zostanie na
podstawie podsumowania punktów za miejsca drużyn z 4 rzutów Ligowych wg. punktacji :
20 / 18 / 16 / 15 / 14 /13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1
Zawody zaliczane do Wojewódzkiego Współzawodnictwa Gmin.
W przypadku uzyskania przez drużyny tej samej liczby pkt. po czterech rzutach LIGI
(dot miejsc I-III)nastąpi dogrywka pomiędzy zainteresowanymi drużynami bezpośrednio w trakcie IV
rzucie Ligi w Ornecie.
Klasyfikacja indywidualna karabin – o kolejności decyduje łączna suma wyników (wystrzelanych pkt)
uzyskanych we wszystkich rzutach Ligi 2019
Klasyfikacja indywidualna pistolet – o kolejności decyduje łączna suma wyników (wystrzelanych pkt)
uzyskanych we wszystkich rzutach Ligi 2019
7. Zgłoszenia
Zgłoszenia należy składać do dnia 30.09.2019 r do biura WMZ LZS w Olsztynie
email: wmz@lzs.olsztyn.pl.
8. Nagrody
Klasyfikacja drużynowa – za miejsca I –III medale, za miejsca I-VI, puchary
Klasyfikacja indywidualna – za miejsca I –III medale, (pistolet, karabin)
9. Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy. Zawodnicy startują
na własną odpowiedzialność.
Zawody zostaną przeprowadzone według regulaminu zawodów oraz przepisów PZSS.

WMZ LZS

