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Regulamin – Zaproszenie 

do wzięcia udziału w  

Klubowym Pucharze Dwóch Broni – edycja 2019 

 

1. Organizator:  Miejski Klub Strzelecki LOK w Rybniku. 

2. Miejsce i termin:  Na Puchar składa się cykl sześciu zawodów strzeleckich. 

Zawody odbędą się na strzelnicy „Paruszowiec” w 

Rybniku w dniach: 

 16 marca 2019 – start o godz. 10:00 

 27 kwietnia 2019 – start o godz. 10:00 

 1 czerwca 2019 – start o godz. 10:00 

 22 czerwca 2019 – start o godz. 10:00 

 14 września 2019 – start o godz. 10:00 

 12 października 2019 – start o godz. 10:00 

3. Cel:  Popularyzacja sportu strzeleckiego, integracja środowisk 

strzeleckich, wyłonienie najlepszych strzelców. 

4. Uczestnictwo:  W Turnieju startują wyłącznie członkowie klubu MKS LOK 

Rybnik oraz inne osoby za zgodą organizatora. 

5. Konkurencje:  Przed każdą edycją zawodów organizator opublikuje 

formułę i przebieg konkurencji. Zawody będą się odbywać 

według przepisów konkurencji 3Gun, każdorazowo będzie 

jeden tor na którym będą wykorzystywane dwa rodzaje 

broni. W czasie zawodów zawodnicy będą korzystać 

wyłącznie z broni przygotowanej przez organizatora. 

6. Klasyfikacja:  Będzie prowadzona dla całego pucharu. W każdej edycji 

zawodnikom będą przyznawane punkty, odpowiednio za 

zajęcie: 

 miejsce I – 5 punktów, 

 miejsce II – 4 punkty, 
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 miejsce III – 3 punkty, 

 miejsce IV – 2 punkty,  

 miejsce V – 1 punkt. 
 

Dodatkowo niezależnie do zajętego miejsca każdy 
zawodnik za udział otrzymuje 10 punktów. Do 
klasyfikacji ogólnej będą zaliczane dla każdego z 
zawodników pięć najlepszych wyników. 
 

7. Nagrody:  Nagrody rzeczowe za zajęcie miejsca od I do III. 

Dodatkowo wśród tych uczestników, którzy wzięli udział 

w co najmniej 5 zawodach zostaną rozlosowane trzy 

nagrody rzeczowe. 

8. Organizacja zawodów: 

a) Organizator zapewnia przygotowanie strzelnicy. 

b) Startowe w wysokości 10 zł zawodnik uiszcza 

jednorazowo w dniu zawodów, można pobrać dowolną 

ilość metryk. 

c) Wszyscy zawodnicy strzelają z tej samej broni, broń oraz 

amunicję zapewnia organizator. 

d) Zawodnicy mogą strzelać z własnej amunicji nie 

elaborowanej.  

9. Postanowienia końcowe:  Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu 

strzelnicy ujęte w decyzji na użytkowanie strzelnicy 

wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika w dn. 28 

sierpnia 2002. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminu. 


