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1. CEL ZAWODÓW  
Za główne cele organizatorzy przyjmują:  

- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego,  
- popularyzowanie zdrowego stylu życia,  
- integrację środowiska strzeleckiego,  
- wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu 

strzelectwa. 
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW  
Klub Strzelecki „Rykoszet” LOK  
ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko  
www.rykoszetlok.pl  
tel. 601 527 909  
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
10.04.2021 r., godz. 10.00 (zgłoszenia do dnia 08.04.2021 godz. 20.00) 
20.06.2021 r., godz. 10.00 (zgłoszenia do dnia 18.06.2021 godz. 20.00) 
18.09.2021 r., godz. 10.00 (zgłoszenia do dnia 16.09.2021 godz. 20.00) 
30.10.2021 r., godz. 10.00 (zgłoszenia do dnia 28.10.2021 godz. 20.00) 
miejsce rozgrywania zawodów: Strzelnica LOK, Radomsko, ul. Piaskowa 7.  
4. PROGRAM ZAWODÓW  

a) broń centralnego zapłonu (karabin, pistolet, strzelba) spełniający warunki opisane w klasie 
sprzętowej „Sporter Klasyczna” (według Ligi Sportera), 

b) broń centralnego zapłonu (pistolet, karabin, strzelba) spełniający warunki opisane w klasie 
sprzętowej „Sporter Taktyczna” (według Ligi Sportera).  

 
5. UCZESTNICTWO  
Zawodnicy: kobiety i mężczyźni razem (juniorzy i seniorzy).  
6. KLASYFIKACJA 
Indywidualna dla każdej klasy sprzętowej - na podstawie czasu przebiegu toru powiększonego o kary.  
7. NAGRODY  
Zwycięzcy poszczególnych kategoriach danej edycji (miejsca I-III) otrzymają pamiątkowe dyplomy.  
Zwycięzcy klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach (miejsca I-III) otrzymają pamiątkowe 
dyplomy oraz puchary.  
Do klasyfikacji generalnej cyklu zalicza się 3 najlepiej punktowane starty w cyklu.  
8. ZGŁOSZENIA 
Wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego przez organizatora 
zawodów w terminach wskazanych w pkt 3 regulaminu.  
9. KOSZTY UCZESTNICTWA 
Opłata startowa: 40zł. 
Organizator udostępnia broń i amunicję dla zawodników nieposiadających broni za opłatą 25 zł od 
każdego rodzaju broni.  
10. SPRAWY RÓŻNE  
Pełny regulamin cyklu zawodów „Lucky Luke”, opisy torów, regulamin „Liga Sportera” w wersji 
obowiązywania niniejszego regulaminu zawodów znajdują się na stronie internetowej organizatora 
zawodów (zakładka zawody/regulaminy zawodów/ regulaminy 2021).  
Szczegóły dot. sposobu zgłoszenia drogą elektroniczną znajdują się na stronie organizatora. 
Dopuszcza się kilkukrotny start zawodnika w danej konkurencji z zastrzeżeniem, że tylko pierwszy 
start zaliczany będzie do klasyfikacji końcowej. 
 

http://www.rykoszetlok.pl

