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Regulamin Klubowej Ligi Strzeleckiej WKS „10” na rok 2019

I. Cel ustanowienia, przedmiot i zakres stosowania
1. Celem organizacji otwartej Klubowej Ligi Strzeleckiej WKS „10” (zwanej dalej Ligą) jest promocja
strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur, współzawodnictwa oraz podnoszenie
umiejętności strzeleckich, wymiana doświadczeń i integracja środowisk strzeleckich.
2. Organizatorem Ligi jest Warmiński Klub Strzelecki „10” (zwany dalej WKS „10” lub Klub)
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 18.
3. W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ligi ustanowiono niniejszy Regulamin.
Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Klubowej Ligi Strzeleckiej
WKS„10”.
4. Regulamin odnosi się do wszystkich zawodów organizowanych w 2019 roku przez Klub i
wpisanych do oficjalnego kalendarza WMZSS.
5. W Lidze mogą uczestniczyć zarówno zawodnicy z WKS „10” jak i zawodnicy z innych klubów.
II. Podstawa prawna
§ 9 ust. 4 § 12 pkt d) Statutu Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10”.
III. Sprawy organizacyjne
1. Organizatorem Klubowej Ligi Strzeleckiej WKS10 (dalej: Liga) jest Warmiński Klub Strzelecki „10".
2. Przedstawicielem Organizatora jest Prezes Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10" lub osoba
przez niego upoważniona.
3. Miejsce rozgrywania zawodów: strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” w Olsztynie,
miejscowość Mątki - mapa dojazdu znajduje się na stronie w/w klubu: https://wks10.pl/dojazd/
współrzędne GPS: 55°49’54.4N 20°21’25.5E.
4. Terminy rozegrania zawodów: od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r., zgodnie z Terminarzem
zawodów ustalonym przez Organizatora i podanym do wiadomości na stronie internetowej:
https://wks10.pl/zawody/
5. Miejsce publikacji tabeli ligowej: https://wks10.pl/liga-strzelecka/
IV. Uczestnictwo
1. W Lidze mogą uczestniczyć zawodnicy z klubów strzeleckich jak i niezrzeszeni, posiadający
licencję zawodniczą PZSS.
2. Do zawodów dopuszcza się również zawodników nie posiadających licencji, o ile przewiduje to
regulamin danych zawodów. Takie osoby muszą być uprzednio przeszkolone z zasad
bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią oraz zapoznane z zasadami zachowania na
strzelnicy.
3. Każdy zawodnik biorący udział w zawodach oświadcza, że nie ma żadnych problemów
zdrowotnych i w pełni świadomie bierze odpowiedzialność za siebie i przystępuje do udziału w
rozgrywanych zawodach.
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V. Zasady i przepisy obowiązujące w Lidze
1. Tabele ligowe prowadzone są z podziałem na konkurencje dynamiczne/na czas, statyczne oraz
z użyciem broni historycznej.
2. Poszczególne zawody rozgrywane są zgodnie z zasadami regulaminów ustanowionych do ich
rozegrania.
3. Zwycięzcą Ligi zostaje zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów, według zasad
określonych w rozdz. VI. Zwycięzcę wyłania się w następujących klasyfikacjach:
a) konkurencji dynamicznych,
b) konkurencji statycznych,
c) konkurencji z użyciem broni historycznej.
4. Organizator może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje np. generalną, klubową, ze względu na
płeć, wiek, w ramach danej konkurencji, na najaktywniejszego zawodnika itp.
5. Organizator, poza klasyfikacją i punktacją w ramach poszczególnych konkurencji, może
wprowadzić klasyfikację turniejową obejmującą kilka konkurencji odbywających się w cyklu kilku
zawodów i w różnych terminach np. Bianchi Cup Tournment. W ramach klasyfikacji turniejowej
zawodnicy otrzymają dodatkowe punkty ligowe. Informacja o ogłoszeniu turnieju znajdzie się na
stronie www Organizatora i będzie wskazywać, które konkurencje rozgrywane będą w ramach
turnieju i w jakich terminach.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobędzie taką samą liczbę punktów
o kolejności decydować będzie mniejsza liczba rozegranych przez danego zawodnika konkurencji
w okresie trwania Ligi.
VI. Zasady przydziału punktów
1. W zawodach punktowane są miejsca od pierwszego do 30-tego w ramach poszczególnych
klasyfikacji:
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Punktacja
100 pkt
80 pkt
60 pkt
50 pkt
45 pkt
40 pkt
36 pkt
32 pkt
29 pkt
26 pkt
24 pkt
22 pkt
20 pkt
18 pkt
16 pkt

Miejsce
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2

Punktacja
15 pkt
14 pkt
13 pkt
12 pkt
11 pkt
10 pkt
9 pkt
8 pkt
7 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt
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2. W celu odzwierciedlenia rangi lub trudności danej konkurencji wprowadza się dodatkowe
przeliczniki bazowe do kalkulacji punktacji:
- przelicznik rangi zawodów 2,0 (+100%) – stosowany w przypadku organizacji imprezy wyższej
rangi, np. mistrzostwa województwa, zawody dynamiczne Level 2.
3. W przypadku startu osób funkcyjnych zawodów (również sędziów) klasyfikowanych jako „PK”
punkty ligowe będą naliczane. Osoba startująca otrzyma taką punktację, jaka wynikałaby z zajętego
miejsca zgodnie z osiągniętym wynikiem, gdyby nie była klasyfikowana jako „PK”.
4. Punkty ligowe nie są przydzielane w konkurencjach drużynowych (chyba że regulamin zawodów
przewiduje dodatkową klasyfikację indywidualną) oraz w konkurencjach typu Shoot-off (chyba że
rozegranie Shoot-off służy wyłonieniu czołówki w klasyfikacji danej konkurencji - wówczas punktowana
jest klasyfikacja tej konkurencji z uwzględnieniem wyników Shoot-off).
VII. Nagrody
1. Na zakończenie rozgrywek przyznawane są nagrody za zajęcie od I do VI miejsca w ramach
poszczególnych klasyfikacji. Nagrodami głównymi są:
I. Puchar Ligi Strzeleckiej WKS „10” w konkurencjach statycznych 2019
II. Puchar Ligi Strzeleckiej WKS „10” w konkurencjach dynamicznych 2019
III. Puchar Ligi Strzeleckiej WKS „10” w konkurencjach z użyciem broni historycznej 2019-2020
2. Klasyfikacja dokonywana jest w przypadku rozegrania przynajmniej dwóch edycji zawodów.
3. Ponadto nagrody stanowią: puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
4. Nagrody wręczane będą osobiście po rozegraniu ostatnich zawodów w sezonie.
5. Organizator nie przewiduje wysyłania nagród.
6. Termin odebrania nagrody wynosi 30 dni.
7. Organizator ponadto zapewnia:
a) profesjonalną obsługę sędziowską,
b) doświadczonych instruktorów,
c) ciepły poczęstunek (catering / grill) na wszystkich organizowanych zawodach,
d) dobrą zabawę.
7. Organizator przewiduje umieszczenie banerów sponsoringowych w obszarze zakładki Ligi
prowadzonej na klubowej witrynie internetowej. Zainteresowani darczyńcy mogą kontaktować się
z Prezesem WKS „10” lub Administratorem Klubowej Ligi Strzeleckiej.

VIII. Przepisy końcowe
1. Organizator, na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczania danych na stronie
internetowej w celach informacyjnych, udostępnia jedynie dane i przetworzone informacje
pochodzące z oficjalnych i publicznie dostępnych komunikatów klasyfikacyjnych poszczególnych
zawodów (tj. imię, nazwisko, przynależność klubową i punktację).
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2. Podczas trwania zawodów na całym obiekcie (tory strzeleckie, obszar rekreacji, dojścia i dojazdy)
obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków
odurzających. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na
terenie strzelnicy.
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione
podczas trwania zawodów.
4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania Ligi rozstrzygane będą przez Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

IX. Załaczniki
Załącznik nr 1 – Tabela ligowa
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