
REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W
KLUBOWYCH ZAWODACH RANKINGOWYCH

AKS KRECHOWIAK

UCZESTNICTWO

• Uczestnikiem Klubowych Zawodów Rankingowych może być każdy członek Klubu
AKS Krechowiak oraz inni  nie  zrzeszeni  w naszym klubie zawodnicy posiadający
Licencję Zawodnika PZSS , pozwolenie na broń sportową , myśliwską , bojową , do
ochrony osobistej oraz sympatycy sportu strzeleckiego nigdzie nie zrzeszeni.

• Członkowie  AKS  Krechowiak  uczestniczący  w  Zawodach  Rankingowych  są
klasyfikowani  INDYWIDUALNIE w oparciu o regulamin PZSS/ISSF , a ich wynik
jest liczony do Rankingu Rocznego AKS Krechowiak o Mistrzostwo Klubu , a start w
Zawodach do przedłużenia Licencji Zawodniczej na rok kolejny. 

• Sędziowie wyznaczeni przez Organizatora do obsługi  Zawodów mogą brać czynny
udział w zawodach i są wpisywani w komunikacie poza klasyfikacją ogólną  natomiast
ich wynik liczy się do rankingu AKS Krechowiak oraz do PRZEDŁUŻENIA Licencji
na rok kolejny.

• Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich  są wpisywani w komunikacie , a
ich start liczy się w klasyfikacji PZSS do PRZEDŁUŻENIA Licencji na rok kolejny.

KLASYFIKACJA

• Prowadzona jest rankingowa klasyfikacja INDYWIDUALNA wszystkich klubowiczów
do osiągniętego wyniku liczy się suma zdobytych punktów na poszczególnych edycjach
zawodów w oparciu o regulamin PZSS/ISSF.

• Kolejność  zawodników  na  liście  rankingowej  ustalana  jest  na  podstawie  SUMY
PUNKTÓW zdobytych w poszczególnych konkurencjach: pistolet, karabin, strzelba.

• Ranking obejmuje sumę punktów zdobytych we wszystkich czterech edycjach w ciągu
roku kalendarzowego.

• Lista rankingowa będzie prowadzona na bieżąco i  dostępna na stronie internetowej
klubu.

• Zwycięzcą  –  Mistrzem Klubu zostaje  zawodnik  ,  który  zdobędzie  największą  ilość
punktów we wszystkich zawodach.

ZASADY ROZGRYWANIA

• Każdy uczestnik Zawodów musi zapoznać się z niniejszym regulaminem.
• Każdy uczestnik zawodów musi zapoznać się z Regulaminem danej Edycji Zawodów i

go przestrzegać.



• Każdy uczestnik Zawodów musi zapoznać się z Regulaminem Strzelnicy oraz wpisać
się na Listę Bezpieczeństwa.

• Podczas  trwania  poszczególnych  konkurencji  zawodnicy  obowiązani  są  używać
okularów oraz ochraniaczy słuchu i bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa
na terenie obiektu strzelnicy.

• Wszystkie  edycje  zawodów rankingowych  w konkurencjach  –  pistolet  –  karabin  –
strzelba rozgrywane są w oparciu o przepisy PZSS/ISSF.

• Celem Zawodów Rankingowych jest wyłonienie najlepszych zawodników klubu AKS.
• W zawodach  rankingowych  zawodnicy  mogą  używać  własnej  broni  i  amunicji  lub

skorzystać  z  broni  klubowej  (bezpłatnie)  zaś  amunicja  jest  odpłatna  zgodnie  z
Regulaminem danej Edycji.

SYSTEM NAGRADZANIA

• W  poszczególnych  edycjach  za  zajęcie  pierwszych  trzech  miejsc  organizator
przewiduje dyplomy.

• Zwycięzca  rankingu  klubowego  „MISTRZ  AKS  KRECHOWIAK”  otrzymuje
PUCHAR MISTRZA KRECHOWIAKA który jest trofeum przechodnim chyba ,że ta
sama osoba zostanie mistrzem przez kolejne trzy edycje wówczas PUCHAR przechodzi
na  jego  własność  dodatkowo  Mistrz  zostaje  nagrodzony  wartościową  nagrodą
rzeczową oraz Dyplomem okolicznościowym.

• PIERWSZY VICE-MISTRZ dostaje nagrodę rzeczową oraz Dyplom okolicznościowy.
• DRUGI VICE-MISTRZ dostaje również nagrodę rzeczową i Dyplom okolicznościowy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ NAGRODZENIE ZWYCIĘZCÓW
ODBYWA SIĘ NA GRUDNIOWYM TRENINGU WIGILIJNYM KLUBU.


