Regulamin SUPERFINAŁU 2021
Nagroda główna – samochód osobowy
KWALIFIKACJE DO SUPERFINAŁU – PIĄTEK 26.11.2021
KARABIN
1 osoba
1 osoba
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba

KWALIFIKACJA DO SUPERFINAŁU
Najwyższy wynik w kategorii Senior (Open)
Najwyższy wynik w kategorii Junior (Open)
Losowanie spośród osób, które uzyskały minimalną
wartość serii (Karabin 104,5 ; Pistolet – 97)
Zwycięzca klasyfikacji generalnej Hybryd Cup 2021
Najlepszy junior z klasyfikacji generalnej
Hybryd Cup 2021
PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA
EXTRA MIEJSCE – 27.11.2021

PISTOLET
1 osoba
1 osoba
2 osoby
1 osoba
1 osoba
1 osoba
1 osoba

I.

NAJWYŻSZY WYNIK:
Osoby które wykupiły pakiet dodatkowy mają możliwość zakwalifikowania się do
Superfinału uzyskując najlepszy wynik w swojej dyscyplinie i kategorii wiekowej
(Open)

II.

LOSOWANIE MIEJSC:
Osoby które wykupiły pakiet dodatkowy mają możliwość zakwalifikowania się do
Superfinału uzyskując minimum jedną serię na poziomie 104,5 i wyższą
w konkurencjach karabinowych lub 97 i wyższą w konkurencjach pistoletowych.
Losowanie szczęśliwców odbędzie się w Sobotę 27.11.2021 godz. 9:45 (duża hala, po
zakończeniu strzelań 1 zmiany)

III.

EXTRA MIEJSCE:
 Aby wziąć udział w zabawie o EXTRA MIEJSCE należy wykupić „numer”.
 Koszt jednego numeru - 20 złotych - Istnieje możliwość wykupienia dowolnej
ilości numerów do soboty 27.11.2021 do godziny 17:00.
(Zebrana kwota zostanie przeznaczona na cele charytatywne).
 Osoba, której numer zostanie wytypowany uzyskuje EXTRA MIEJSCE - prawo do
startu w SUPERFINALE, które może zrealizować osobiście lub przez swojego
reprezentanta.
 Nagroda główna należy do właściciela EXTRA MIEJSCA, także w przypadku
wygranej przez jego reprezentanta (w takiej sytuacji właściciel EXTRA MIEJSCA
jest zobowiązany do wypłaty 5000 złotych na rzecz swojego reprezentanta)
 Nagroda za uzyskanie 2 miejsca w SUPERFINALE należy do właściciela EXTRA
MIEJSCA zarówno gdy startuje osobiście jak i gdy wyznacza reprezentanta.

IV.

PRZEDSTAWICIEL ORGANIZATORA:
 Organizator zawodów wybiera swojego reprezentanta, który strzela w jego
imieniu na zasadach takich jak reprezentant właściciela Extra Miejsca.
 W przypadku wygranej reprezentanta organizatora nagroda główna należy do
KS KALIBER Białystok, który zobowiązany jest do wypłaty 5000 złotych na rzecz
swojego reprezentanta.
 W przypadku zajęcia 2 miejsca nagroda pieniężna w wysokości 1999 złotych
należy do reprezentanta.

SUPERFINAŁ
Sobota 27.11.2021 godzina 19.00 Hala główna
(Relacja na żywo Youtube – Kaliber Białystok)
INFORMACJE:
 18:30 – REPORTING
 18:40 – WNIESIENIE SPRZĘTU
 19:00 – PREZENTACJA UCZESTNIKÓW – przejście przez scenę i zajęcie miejsca przed
swoimi stanowiskami - stoją twarzą do publiczności
(po zajęciu miejsca, można zapiąć strój strzelecki)
 Czas przygotowawczy i strzały próbne: 5 minut
 Czas na oddanie strzału ocenianego / barażowego: 50 sekund
 Po każdym strzale odpada zawodnik, który uzyskał najniższą wartość strzału
osobno w karabinie / pistolecie. W przypadku identycznego wyniki decyduje
strzał barażowy
PRZEBIEG:
 Pierwsze 4 strzały wszyscy zawodnicy oddają jednocześnie –
(komendy: Ładuj, Start dla wszystkich uczestników Finału)
 Kolejne strzały zawodnicy oddają każdy z osobna wyczytywany przez sędziego
po nazwisku do momentu gdy pozostanie po 1 reprezentancie karabinu
i pistoletu - (komendy: Ładuj, Start tylko dla wyczytanego uczestnika)
 Seria Finałowa - strzał pomiędzy najlepszymi zawodnikami z karabinu i pistoletu
decyduje o wygraniu nagrody głównej. Zawodnicy strzelają razem przy wyłączonych
monitorach SIUS.
Zawodnik strzelający z pistoletu otrzymuje bonus +0,2 do wartości strzału.
Przy strzale idealnym „10,9” zawodnika strzelającego z karabinu i strzałach „10,7”,
„10,8”, „10,9” zawodnika strzelającego z pistoletu ogłaszany jest strzał barażowy.
NAGRODY:
 1 miejsce - nagroda główna** - Samochód osobowy
** Zwycięzca nagrody głównej zobowiązany jest do jej odebrania po opłaceniu
podatku od nagrody w wysokości 10% wartości.
Istnieje możliwość wymiany nagrody rzeczowej na pieniężną w wysokości 7200 EUR
(pomniejszoną o podatek 10%).
 2 miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1999 PLN.
 Nagrody niespodzianki dla wszystkich uczestników finału.

