Załącznik nr
do protokołu z dnia 08.02.2021r.

Rzeszów, dnia 08.02.2021 r.

……………………………………….…………….
/Pieczęć klubu LOK/

UCHWAŁA NR 18/02/2021
Zarządu Klubu Strzeleckiego ”KASZTELAN”
Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
z dnia 08 lutego 2021 roku
dotyczy: Współzawodnictwa w strzelectwie sportowym członków klubu na wojewódzkich zawodach
KS ”Kasztelan” LOK Rzeszów w 2021 roku.
§1
Na podstawie § 59.1,2. Statutu Ligi Obrony Kraju – Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan” Ligi Obrony
Kraju w Rzeszowie uchwala co następuje:
§2
Zgodnie z § 63.1-9 Zarząd Klubu Strzeleckiego ”Kasztelan” LOK w Rzeszowie po zapoznaniu się z
wnioskiem Sekretarza i Kierownika sekcji strzelectwa sportowego podjął jednogłośnie Uchwałę dotyczącą
współzawodnictwa członków Klubu na rundach wojewódzkich zawodach strzeleckich w 2021 roku.
§3
Zarząd ustala klasyfikację zawodników w trzech klasach w konkurencji pistolet sportowy, centralnego
zapłonu, karabin dowolny/sportowy i strzelba gładkolufowa (Trap20 lub Skeet20) na X rundach
wojewódzkich zawodów strzeleckich KS ”KASZTELAN” LOK Rzeszów.
Konkurencja pistolet ( psp30 i pcz30 ):
I klasa wojewódzka-wg. normy na I klasę PZSS-konkurencja pistolet sportowy 30 strzałów i centralnego
zapłonu 30 strzałów na odległość strzelania 25 m. – wynik od 275 pkt,
II klasa wojewódzka-wg. normy na II klasę PZSS-konkurencja pistolet sportowy 30 strzałów i centralnego
zapłonu 30 strzałów na odległość strzelania 25 m. – wynik od 255 do 274 pkt,
III klasa wojewódzka-wg. normy na III klasę PZSS-konkurencja pistolet sportowy 30 strzałów i centralnego
zapłonu 30 strzałów na odległość strzelania 25 m. – wynik do 254 pkt,
Konkurencja karabin dowolny/sportowy (kdw40 lub kdw20):
I klasa wojewódzka – wg. normy II klasy PZSS – konkurencja karabin dowolny/sportowy 40 strzałów leżąc
na odległość strzelania 50 m. - wynik od 349 pkt,(konkurencja skrócona kdw20 - wynik od 175 pkt.)
II klasa wojewódzka – wg. normy III klasy PZSS – konkurencja karabin dowolny/sportowy 40 strzałów
leżąc na odległość strzelania 50 m. – wynik od 301 do 348 pkt,(konkurencja skrócona kdw20 - wynik
od 151 do 174 pkt.)
III klasa wojewódzka – wg. normy III klasy PZSS – konkurencja karabin dowolny/sportowy 40 strzałów
leżąc na odległość strzelania 50 m. - wynik do 300 pkt,(konkurencja skrócona kdw20 - wynik do 150 pkt.)
Konkurencja strzelba gładkolufowa (Trap20 lub Skeet20):
I klasa wojewódzka – trap 20 rzutków (T20) stanowisko nr 3 – od trafienia 15 rzutków
II klasa wojewódzka – trap 20 rzutków (T20) stanowisko nr 3 – od trafienia 12 do14 rzutków
III klasa wojewódzka – trap 20 rzutków (T20) stanowisko nr 3 – do trafienia 11 rzutków

§4
Współzawodnictwo sportowe wśród zawodników KS Kasztelan LOK w sezonie 2021 roku będzie
klasyfikowane według uzyskanych punktów w każdej konkurencji strzeleckiej danej rundy i sumowaniu
najlepszych VIII Rund z rozegranych IX Rund wojewódzkich zawodów strzeleckich KS ”Kasztelan” LOK,
X runda nie jest liczona do współzawodnictwa tylko do potwierdzenia o przedłużenie licencji
zawodniczej na 2022 rok.
W jednych zawodach zostanie przeprowadzonych od 2 do 4 konkurencji strzeleckich.
Wyróżnienia w postaci dyplomów będą wręczane na kolejnej rundzie zawodów.
UWAGA : uwzględniając zgodę większości zawodników i Całego Zarządu Klubu zawodnicy w poszczególnych klasach i rundach zawodów będą wynagradzani nagrodami rzeczowymi sumowanymi na
zakończenie współzawodnictwa w miesiącu listopadzie.
Kwota przydzielona na nagrody za zajęte miejsca :
w klasie I – 1 miejsce -100,00 zł, 2 miejsce - 90,00 zł i 3 miejsce - 80,00 zł.
w klasie II – 1 miejsce - 70,00 zł, 2 miejsce - 60,00 zł i 3 miejsce - 50,00 zł.
w klasie III – 1 miejsce - 40,00 zł, 2 miejsce - 30,00 zł i 3 miejsce - 20,00 zł.
w wieloboju strzeleckim : – 1 miejsce -120,00 zł, 2 miejsce - 100,00 zł, 3 miejsce - 80,00 zł,
4 miejsce - 60,00 zł, 5 miejsce - 50,00 zł, 6 miejsce - 40,00 zł,
Punkty zdobyte będą sumowane z każdej rundy w poszczególnych klasach i konkurencjach strzeleckich
z ważną licencją zawodniczą na 2021 rok. W każdej konkurencji strzeleckiej oraz w wieloboju strzeleckim
zostanie przyznany tytuł Mistrza, Wicemistrza na 2021 rok oraz kolejne zostaną przyznane miejsca
od III do X. Wyróżnienia zostaną wręczone na Gali sportu z okazji 30 – LECIA powstania KS”KASZTELAN”
LOK Rzeszów w miesiącu listopada 2021 roku jeśli zostaną zniesione ograniczenia w wystąpieniem
epidemii koronawirusa.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi KS ”KASZTELAN” Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd:

