
 
REGULAMIN  

  Ranking: ZAWODNIK ROKU - 2023 

 
Cel rankingu:  

1) Wyłonienie zawodnika lub zawodniczki roku 2023  

2) Popularyzacja i upowszechnianie sportu strzeleckiego 

3) Doskonalenie umiejętności strzeleckich 

4) Integracja środowiska strzeleckiego 

 

Organizator rankingu: 

Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; 07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 3 

tel. 602-219-227; e-mail: biuro@obronca.org  www.obronca.org 

 

Termin i miejsce zawodów:  od 1 stycznia do 14 grudnia 2023 r   

Strzelnica Klubu Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA" w Troszynie, ul. Słowackiego 3 

Strzelnica Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle, ul. Słoneczna 2 

Strzelnica „Leśny Front” w Ludwinowie 3 

lub inne określone w regulaminie poszczególnych zawodów. 

 

Konkurencje: 

 Wszystkie konkurencje umieszczone w kalendarzu zawodów KSS „OBRONCA” na 2023 r. 

 

Uczestnictwo: 

Wszyscy posiadający licencję zawodniczą PZSS na 2023 rok (po okazaniu). W zawodach mogą brać udział również 

osoby posiadające legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni palnej albo osoby posiadające patent strzelecki. 

Klasyfikacja: 

- indywidualna 

- liczona będzie suma punktów ze wszystkich konkurencji (statycznych i dynamicznych) bez rozbijania na 

poszczególne konkurencje. 

 

Nagrody: 

I miejsce : puchar, NAGRODA RZECZOWA 

II miejsce: puchar, NAGRODA RZECZOWA 

III miejsce: puchar, NAGRODA RZECZOWA 

IV  - V  – puchary. 

 

 

Dodatkowe nagrody rzeczowe: 

Nagrody zostaną przypisane do poszczególnych miejsc wśród pierwszej pięćdziesiątki z pominięciem trzech pierwszych 

miejsc. Premiowane miejsca zostaną wylosowane na co najmniej trzy miesiące przed zakończeniem rankingu.  

 

UWAGA WAŻNE: 
 

 W zawodach mogą brać udział wszyscy zawodnicy lecz do odebrania nagród za I – III miejsce kwalifikują się 

tylko Ci, którzy posiadają uprawnienia do posiadania broni lub mogą je uzyskać do 30 listopada 2024 r. 

Po tym terminie nagrody przechodzą na rok kolejny.  

 

Sprawy różne: 

• W zawodach dynamicznych wynik procentowy zamieniany jest na punkty (np.: 65% = 65 punktów)   

•  Zakończenie rankingu nastąpi 11 grudnia 30 minut po ostatniej zmianie strzelań.  

• Reklamacje dotyczące błędów pisarskich i sumy wyników uczestników rankingu można składać w ciągu 48 godzin 

od ogłoszenia wyników na stronie internetowej Klubu. 

• KSS „OBROŃCA Troszyn zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane 

podczas realizacji zawodów sportowych (Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej 

jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) 
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