
REGULAMIN TURNIEJU KROKUS 2014 
 

 

1. Turniej Krokus (zwany dalej Turniejem) – mający na celu podniesienie poziomu wyszkolenia 

strzeleckiego uczestników oraz wyłonienie najlepszego zawodnika strzelań dynamicznych –   

obejmuje zawody strzeleckie (zwane dalej Zawodami) w ilości czterech, rozgrywane w konkurencji 

pistolet dynamiczny w okresie lata 2014 roku. Organizatorem jest Klub Strzelecki „Krokus” Ligi 

Obrony Kraju w Nowym Sączu. 

2. Klasyfikacja końcowa Turnieju jest klasyfikacją indywidualną, ustalaną według wyników  

w poszczególnych zawodach zgodnie z zasadami ujętymi poniżej – uwzględnia się w niej zawodnika 

uczestniczącego w co najmniej dwóch zawodach Turnieju.  

3. Głównym trofeum Turnieju są puchary, przyznawane za zajęcie 1-go, 2-go i 3-go miejsca 

w klasyfikacji generalnej – dla pierwszej dziesiątki przyznawane są dyplomy. Puchary przyznawane są 

również za zajęcie miejsc I-III w poszczególnych Zawodach.   Organizator może – bez uprzedzenia – 

zwiększyć ilość i charakter przyznawanych trofeów lub nagród oraz uzupełnić klasyfikacje, w których 

będą one przyznane. 

4. Punktacja klasyfikacji końcowej Turnieju ustalana jest według wyników uzyskanych w klasyfikacji 

poszczególnych zawodów. O kolejności w klasyfikacji końcowej cyklu decyduje suma trzech 

najlepszych wyników z Zawodów. W przypadku, gdy identyczny wynik w klasyfikacji końcowej uzyskał 

więcej niż jeden zawodnik, o kolejności decyduje wyższe miejsce zdobyte w pojedynczych zawodach; 

jeżeli miejsce to jest takie samo, to decyduje ilość tych miejsc; jeżeli ta jest równa, to rozstrzygnięcia 

dokonuje się według tego schematu z uwzględnieniem kolejnych wyższych zdobytych miejsc  

w zawodach. 

5. O kolejności w klasyfikacji poszczególnych zawodów decyduje iloraz wyniku punktowego oraz 

czasu strzelania zgodnie z zasadami IPSC. Wynik prezentowany jest w formie iloczynu obejmującego 

procentowy  stosunek w/w ilorazu danego zawodnika do ilorazu zwycięzcy zawodów oraz sumę 

możliwych do zdobycia na zawodach punktów.  

6. Planowane terminy rozegrania zawodów i konkurencje (zgodnie z opisem podanym bezpośrednio 

przed rozpoczęciem konkurencji) obejmują: 

1) 29.03.2014 – pistolet dynamiczny wg zasad IPSC; 

2) 21.06.2014 – pistolet dynamiczny wg zasad IPSC; 

3)  13.09.2014 (termin do potwierdzenia) – pistolet dynamiczny wg zasad IPSC – Stara Lubownia, 

Rep.  Słowacji  (jako konkurencja dynamiczna 5. Słowacko-Polskiego Pucharu w Pistolecie Bojowym); 

4) 11.10.2014 - pistolet dynamiczny wg zasad IPSC. 

Planuje się, iż zawody wymienione w pkt 2, 3, 4 rozegrane zostaną na strzelnicy ŠZZ Hubertus 

w Starej Lubowni, co zostanie odrębnie potwierdzone na stronie www. kskrokus.pl. 

 

7. Zastrzega się możliwość (z dowolnych przyczyn, w szczególności z powodu warunków 

meteorologicznych) przełożenia lub odwołania terminów rozgrywania zawodów oraz rozegrania 

w podanych lub innych ustalonych terminach innych konkurencji, niż to ogłoszono, lub też zmianę 

zasad przeprowadzenia konkurencji. Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator i podaje do 

wiadomości w trybie zgodnym z trybem ogłoszenia niniejszego regulaminu lub bezpośrednio przed 



rozpoczęciem zawodów. O ile nie zostanie podane inaczej, miejscem rozegrania zawodów jest 

strzelnica LOK w Nowym Sączu, przy ul. Tarnowskiej 32. 

 

8. Planowane rozpoczęcie wszystkich zawodów o godz. 10:00. Zgłoszenia na zawody przyjmowane są 

w dniu zawodów do godz. 10:00.  

9. Dopuszcza się strzelanie (jedną ręką lub oburącz) we wszystkich konkurencjach z broni znajdującej 

się w dyspozycji zawodników. Organizator zapewnia możliwość korzystania z broni znajdującej się 

w jego dyspozycji.  

10. Składka startowa na udział w zawodach wynosi 25,- zł, z wyjątkiem zawodów w dniu 13.09.2014 

r. – ustalona i podana zostanie odrębnie w innej wysokości. Składki na poszczególne zawody mogą 

ulec zmianie w trakcie rozgrywania Turnieju. 

11. We wszelkich kwestiach organizacyjnych dotyczących Turnieju i Zawodów decyduje organizator. 

 

12. We wszelkich kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem lub ustalonymi na jego podstawie 

zasadami poszczególnych konkurencji zastosowanie mają przepisy IPSC, Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, regulaminu korzystania ze strzelnicy oraz innych przepisów w zakresie 

uprawiania sportów strzeleckich. 

 

Nowy Sącz, 2014.04.17                              Zarząd K.S. „Krokus” LOK w Nowym Sączu 


