
Regulamin Rankingu TKS LOK 2019 

  

1. Współzawodnictwo – wyłonienie najlepszego zawodnika Klubu 

Strzeleckiego TKS LOK Tarnów, dotyczy konkurencji Kpn – 60. 

2. Do udziału w współzawodnictwie mogą przystąpić (dobrowolnie) 

zawodnicy Klubu Strzeleckiego – TKS LOK Tarnów. 

3. Wszystkie zawody wchodzące w skład współzawodnictwa są wymienione 

w tabeli (w punktach od 1 do 16 , o zawodach wchodzących w skład 

współzawodnictwa decyduje Prezes Klubu Strzeleckiego TKS LOK 

Tarnów). 

4. Do punktacji – współzawodnictwa  liczony jest wynik  z Kpn 60  danych 

zawodów (wymienionych w tabeli, bez finałów jeżeli nawet takie 

organizator zawodów organizuje). 

5. Zawodnik sam decyduje w których zawodach bierze udział, (jeżeli startuje 

wynik jest zaliczany do rankingu). 

6. Do wyłonienia najlepszego zawodnika Rankingu zaliczane jest pięć 

najlepszych startów razem zsumowanych co daje ostateczny wynik. 

7. Ostateczny wynik zostanie ogłoszony po zakończeniu ostatnich 

wyznaczonych zawodów zgodnie z punktem nr 3. 

8. Nagrody pieniężne otrzymują zawodnicy od I do V miejsca włącznie. 

9. Wysokość nagród pieniężnych jest nieokreślona i zależna od ilości 

zebranych funduszy. 

10.  Podział zebranych funduszy na poszczególne zajęte miejsca wygląda  

 następująco: 

- miejsce I (z całej zebranej kwoty pieniężnej zawodnik wygrywający     

otrzymuje 50 % tej puli) 

- miejsce II ( z pozostałej puli zawodnik otrzymuje 50%) 

- miejsce III (z pozostałej puli zawodnik otrzymuje 50%) 

- miejsce IV (z pozostałej puli zawodnik otrzymuje 60%) 



- miejsce V  (z puli po III miejscu zawodnik otrzymuje 40%) 

    11. Nagrody  zostaną wypłacone na uroczystym podsumowaniu rankingu. 

12. Przykładowa symulacja środków zebranych na nagrody pieniężne i ich   

podział:  

- zebrana suma to 8.000 zł.  

- I miejsce – 4.000 zł. 

- II miejsce – 2.000 zł. 

- III miejsce – 1.000 zł. 

- IV miejsce – 600 zł. 

- V miejsce – 400 zł.  

    13. Na każdych wyznaczonych zawodach zgodnie z pkt. nr 3 tego 

regulaminu, Prezes Klubu Strzeleckiego TKS LOK Tarnów zobowiązuje się do 

wpłacania odpowiednich ustalonych kwot pieniężnych w przypadku 

zawodników biorących udział w spółzawodnictwie: 

      - za każdy wynik serii powyżej 104.9 odpowiedniej kwoty pieniężnej; 105.0 

(10 zł); 105.1 (20 zł); 105.2 (30 zł.); 105.3 (30 zł.); 105.4 (40 zł); 105.5 (50 zł.); 

105.6 (60 zł); 105.7 (70 zł); 105.8 (80 zł); 105.9 (90 zł). 

      - seria 106,0 i wyżej zawodnik otrzymuje 100 zł  do puli nagród 100 zł. 

   14. Każdy zawodnik dobrowolnie przystępujący do współzawodnictwa jest 

zobowiązany do wpłat określonych sum pieniężnych za osiągane wyniki w 

określonych zawodach – pkt. nr 3 tego regulaminu: 

      - za każdą strzeloną serię poniżej 100.0 punktów 10 złotych 

    15. Do puli nagród zaliczone zostaną też dobrowolne wpłaty sponsorów, 

działaczy i strzelców. 

     16. Każdy zawodnik dobrowolnie przystępujący do współzawodnictwa 

składa własnoręczny podpis i stosuje się do wszystkich punktów powyższego 

regulaminu. 

                                                                           Prezes Klubu Strzeleckiego LOK 


