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Regulamin Klasyfikacji 

„Puchar Prezesa  

IGLICY 2015” 
 

 

[ 1 ] Organizator zawodów 
 

 Wewnętrzną klasyfikację roczną nazwaną „Puchar Prezesa IGLICY 2015” prowadzi Stowarzyszenie 

Strzeleckie IGLICA z siedzibą przy ul. Puławskiej 561 w Warszawie, posiadające licencję PZSS o nr LK-

35/2013. 

 

[ 2 ] Cel 
  

 Klasyfikacja ma na celu wyłonienie i uhonorowanie najlepszych strzelców spośród wszystkich 

zawodników biorących udział w turnieju.  

 

[ 3 ] Terminy zawodów i klasyfikacja 
 

Zawody w ramach Pucharu Prezesa IGLICY 2015 odbywają się w następujących terminach: 18.01, 
15.02, 22.03, 19.04, 17.05, 21.06, 19.07, 23.08, 20.09, 18.10, 22.11, 20.12. 

 Rozpoczęcie zawodów: 10:00 

 Ostatnie zgłoszenia: 16:30 

 Zakończenie zawodów: 17:00 

Do klasyfikacji generalnej liczyć się będzie 6 najlepszych startów – 5 startów z zawodów w okresie styczeń – 
listopad 2015 oraz start w zawodach w dniu 20 grudnia 2015r. 

 

[ 4 ] Konkurencje i cennik 
 

Podczas zawodów w ramach Pucharu Prezesa IGLICY rozgrywanych będzie 5  konkurencji: Psp10, 

Pcz10, Ksp10, Ksp20 oraz Sp5. Klasyfikacja Pucharu Prezesa obejmuje jedynie konkurencje pistoletowe.   

Cennik startów oraz opis konkurencji: zgodnie z „Regulaminem otwartych zawodów strzeleckich 

Stowarzyszenia Strzeleckiego IGLICA 2015”. 

  

[ 5 ] Uczestnicy 
  

 W klasyfikacji uwzględnieni zostaną wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach organizowanych 

przez Stowarzyszenie Strzeleckie IGLICA bez względu na przynależność klubową, w tym także ci, którzy w 

zawodach startują poza konkursem.  
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[ 6 ] Rankingi 
  

Klasyfikacja prowadzona będzie w 2 kategoriach: 

I. Rankingi osobne każdej z 2 konkurencji pistoletowych: suma 5 najlepszych wyników w okresie styczeń 

– listopad 2015 oraz wynik z ostatnich zawodów w dniu 20.12.2015r. Ranking po ostatnich zawodach 

jest zarazem ostateczną klasyfikacją poszczególnych konkurencji.  

II. Ranking ogólny: 5 najlepszych sum dziennych (wynik Psp10 oraz Pcz10 danego dnia) spośród 

wszystkich startów oraz suma dzienna z zawodów w dniu 20.12.2015r. 

 

[ 7 ] Nagrody 

1) Za zajęcie miejsc w finale Pucharu Prezesa IGLICY 2015 przyznane zostaną następujące 
nagrody: 

Za zajęcie I miejsca :  Duży Puchar Prezesa IGLICY 2015. 

   Złota Karta strzelnicy AGVO   

Za zajęcie II miejsca :  karnet 10-godzinny strzelnicy AGVO 

Za zajęcie III miejsca :  karnet 5-godzinny strzelnicy AGVO 

 

2) W rankingach osobnych każdej z dwóch konkurencji za zajęcie pierwszego miejsca przyznane 

zostaną Małe Puchary Prezesa IGLICY 2015. 

 

3) Za udział zawodnika we wszystkich dwunastu zawodach objętych klasyfikacją Pucharu Prezesa 

IGLICY: 100 szt. amunicji do wystrzelania w Klubie AGVO (do wyboru centralny lub boczny zapłon).  

 


