
 
 

 
 
 

 

 R E G U L A M I N   K L A S Y F I K A C J I  
PUCHAR PREZESA MTS 2015 

 
§1  

ORGANIZATOR  

1. Wewnętrzną klasyfikację roczną nazwaną „Puchar Prezesa MTS” prowadzi Mazowieckie 

Towarzystwo Strzeleckie siedzibą przy ul. Armii Krajowej 77 w Sulejówku. 

 

§2  

CEL  

1. Klasyfikacja ma na celu popularyzowanie strzelectwa oraz wyłonienie i uhonorowanie najlepszych 

strzelców spośród wszystkich zawodników biorących udział w turnieju.  

 

§3  

TERMINY ZAWODÓW i KLASYFIKACJA  

1. Zawody w ramach Pucharu Prezesa MTS odbywać się będą w czasie spotkań klubowych a o ich 

terminach członkowie będą informowani  w zaproszeniach rozsyłanych pocztą elektroniczną. 

a. Rozpoczęcie zawodów: 09.00  

b. Zakończenie  zawodów: 11.00 

2. Do klasyfikacji generalnej liczyć się będzie 8 najlepszych startów.  

3. Finał Pucharu Prezesa MTS odbędzie się 13-go grudnia  2015r., po zakończeniu ostatnich zawodów.  

 

§4  

KONKURENCJE  

1. Podczas zawodów w ramach Pucharu Prezesa rozgrywane będą  konkurencje:  

PSp10, Pcz10, Ksp10, Kcz10, Strzelba, Zawody dynamiczne.  

2. Klasyfikacja Pucharu Prezesa obejmuje sumę  8 najlepszych startów z dowolnych konkurencji 

3. Cennik startów: 30zł boczny zapłon, 30 lub 40zł centralny zapłon pistolet, 30 lub 45zł strzelba oraz 

karabin centralnego zapłonu. 



§5 

UCZESTNICY 

1. W klasyfikacji uwzględnieni zostaną wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach 

organizowanych przez Mazowieckie Towarzystwo Strzeleckie. Zawodnicy nie zrzeszeni  w MTS 

startują poza konkursem. 

 

 

§6  

RANKINGI  

1. Klasyfikacja prowadzona będzie w 1 kategorii. 

2.  Ranking ogólny: 8 najlepszych sum dziennych  spośród wszystkich startów plus dodatkowo wynik 

finałowy.  

 

§7  

FINAŁ  

1. Finał  odbędzie się w dniu ostatnich zawodów turnieju  

2. W finale udział weźmie: 9 najlepszych zawodników z rankingu ogólnego po 12 zawodach oraz 

zwycięzca ostatnich zawodów. 

3. Jeśli zwycięzca 4PR będą znajdował się w czołowej dziewiątce rankingu ogólnego, do finału 

wchodzi osoba zajmująca miejsce 10 – tak, aby ostatecznie do finału weszło w sumie 10 

zawodników.  

 

§8  

NAGRODY  

1.  Za zajęcie miejsc w finale Pucharu Prezesa MTS przyznane zostaną następujące nagrody:  

a. Za zajęcie I miejsca: złota odznaka Strzelecka MTS, 

oraz  100 szt. amunicji do wystrzelania w Klubie  (do wyboru centralny lub boczny zapłon).  

dwa  karnety startowe w Pucharze Prezesa 2015, nagrody książkowe lub inne. 

b. Za zajęcie II miejsca: złota odznaka Strzelecka MTS, 

50 szt. amunicji do wystrzelania w Klubie  (do wyboru centralny lub boczny zapłon),  

dwa karnety  startowe w Pucharze Prezesa 2015, nagrody książkowe lub inne. 

c. Za zajęcie III miejsca: złota odznaka Strzelecka MTS, 

 jeden  karnet startowy w Pucharze Prezesa 2015, nagrody książkowe lub inne. 

d. Za udział zawodnika we wszystkich dwunastu zawodach objętych klasyfikacją: 

jeden  karnet startowy w Pucharze Prezesa 2015, nagrody książkowe lub inne. 

e. Wszyscy  uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy.  

f. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych nagród . 

 

 


