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REGULAMIN RANKINGU ZAWODÓW DYNAMICZNYCH
PUCHAR PREZESA VISMAG

§1

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do wyłonienia najlepszych zawodników startujących 
w 2019 roku w trzech rundach zawodów dynamicznych pn. PUCHAR PREZESA VISMAG w 
dwóch kategoriach sprzętowych: STANDARD i OPEN.

STANDARD:

• Pistolet centralnego zapłonu z przyrządami celowniczymi mechanicznymi bez urządzenia
wylotowego.

• Strzelba  powtarzalna  z  przyrządami  celowniczymi  mechanicznymi  z  możliwością
wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu. 

• Karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny z przyrządami celowniczymi mechanicznymi 
z  możliwością  wykorzystania  urządzeń wylotowych w postaci  kompensatorów odrzutu.  

OPEN:

• Pistolet centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
• Karabin centralnego zapłonu z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
• Strzelba powtarzalna lub samopowtarzalna z dowolnymi przyrządami celowniczymi.
• Możliwość dostrzeliwania celów.
• Możliwość wykorzystania urządzeń wylotowych w postaci kompensatorów odrzutu i 

podrzutu.

2. Organizatorem trzech rund zawodów dynamicznych PUCHAR PREZESA VISMAG jest Gminne
Towarzystwo Strzeleckie Jastrząb z siedzibą w Elizówce.
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3. Sponsorem głównym wyżej wymienionych zawodów jest firma VISMAG Jacek Jakubczyk, ul.
Dworska 17, 20-135 Lublin.

§2

1. W rankingu zawodów dynamicznych PUCHAR PREZESA VISMAG klasyfikowani będą tylko ci 
zawodnicy, którzy wystartują w minimum 2 z 3 rund zawodów zaplanowanych przez GTS 
Jastrząb w dniach: 
- 15 czerwca 2019 r. - Puchar Prezesa VISMAG Runda I
- 22 września 2019 r. - Puchar Prezesa VISMAG Runda II
- 20 października 2019 r. - Puchar Prezesa VISMAG Runda III

§3

1. Roczny wynik zawodnika w Rankingu ustalony będzie przez zsumowanie 2 najlepszych 
rezultatów zdobytych w jednej klasie sprzętowej podczas startów w Rundach wymienionych
w §2.

2. Dla zwycięzców Rankingu w poszczególnych klasach (1, 2 i 3 miejsce) przewidziano nagrody 
rzeczowe.

3. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w Rankingu w danej klasie sprzętowej 
będzie pistolet centralnego zapłonu. Sponsor główny – firma VISMAG ufundował 2 
egzemplarze po jednym dla każdej klasy sprzętowej (STANDARD i OPEN).

4. W przypadku gdy zwycięzca Rankingu nie posiada odpowiednich uprawnień do przyjęcia 
nagrody, może zrzec się jej na korzyść wskazanej przez siebie osoby posiadającej takie 
uprawnienia z zastrzeżeniem, że wskazana osoba wyrazi zgodę na przyjęcie nagrody.

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Za obliczenia i nadzór nad Rankingiem odpowiada Organizator.

§4

1. Regulaminy poszczególnych Rund PUCHARU PREZESA VISMAG stanowią integralną część 
niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Organizator
GTS Jastrząb Elizówka
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