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1. Жалпы жоболор.

1.1. “Снайпердик кубок” жыл бою өткөрүлгөн бир катар мелдештердин жыйынтыгы боюнча 
Кыргыз Республикасынын эң күчтүү аткычтарды аныктоо максатында түзүлгөн. Жана ошондой 
эле, Кыргыз Республикасынын Снайпинг федерациясынын мелдештерине катышууга 
аткычтардын мотивациясын жогорулатуу жана эл аралык турнирлерге катышуу үчүн курама 
командалардын мүчөлөрүн аныктоо; 
1.2. Снайпердик кубок ар кандай категориядагы үч мелдештин жыйынтыгы боюнча түзүлөт: 
“Ысык-Көл милясы” – узак аралыка атуу, “Туруксуз” – бардык көнүгүүлөр туруксуз абалдан жана 
стандарттык мелдеште аткарылат. Ошентип, аткычтын бардык чеберчилиги толук аныкталат; 
1.3. Снайпер кубогуна Кыргыз Республикасынын Снайпинг федерациясынын учурдагы мүчөлөрү 
гана катышат; 
1.4. Снайпер кубогу улуттук сыйлык болуп саналат, андыктан Кыргыз Республикасынын 
жарандары гана катышууга укуктуу. 

2. Ушул Регламентте колдонулган негизги түшүнүктөр

2.1. КРСФ - «Кыргыз Республикасынын Снайпинг федерациясы» коомдук бирикмеси; 
2.2. ITCC - International T-Class Confederation Эл аралык T-Class Конфедерациясы, 2014 - жылы 
негизделип, негизинен тактыктагы курал системалары менен атаандашууга багытталган; 
2.3. Снайпер кубогу — үч мыкты аткыч үчүн сыйлык, аткычтын мелдешке катышкандыгы үчүн 
алган байгелеринин эң аз санына эсептелген 3 (үч) мелдештин: «Ысык-Көл милясы», «Туруксуз» 
жана саны боюнча аткыч учурдагы жылы катышкан стандарттык мелдештердин упайларынын эң 
мыкты жыйынтыгынын негизинде; 
2.4. Стандарттык мелдеш - КРСФнын сынак календарында бекитилген ар кандай мелдеш, 
мында ITCC эрежелерине ылайык үч Т-класс модулу бар: тактык, динамика жана алыскы 
аралыктар; 
2.5. Упайлар - ITCC Т-класс системасы боюнча жыйынтык таблицасында сынакка катышуу үчүн 
алынган упайлар; 
2.6. Мелдештин календары — алдын-ала бекитилген жылдык мелдештин планы. 

3. Рейтинг упайларын эсептөө тартиби

3.1. Аткыч сыйлык орунунун суммасынын эң аз саны менен 3 (үч) мелдешке катышкандыгы үчүн 
Снайпер кубогунун жеңүүчүсү аныкталат,алар: «Ысык-Көл милясы»,«Туруксуз» жана 
стандарттык мелдештердин упайларынын саны боюнча учурдагы жылы катышкан мыкты 
натыйжа көрөткөн аткыч эсептелет. 
3.2. Снайпер кубогунун байгелерин эсептөөдө учурунда, упайлар бирдей болуп калган учурда - 
артыкчылык байгелүү орундардын жыйынтыгы боюнча «Снайпер кубогунун» финалындагы 
"Туруксуз"мелдешиндеги аткычты  алат ; 
3.3. , «Снайпер кубогунун» мыкты мелдешин аныктоодо бардык стандарттуу мелдештер 
эсептөөдө катышат, «Ысык-Көл милясы» жана «Туруксуз» мелдештеринен башка  . 

4. Жеңүүчүлөр жана сыйлыкты тапшыруу аземи.

4.1. Келерки жылдын январында алтын, күмүш жана коло категориялары боюнча үч жеңүүчү 
аныкталат. Жеңүүчүлөр КРСФ тарабынан уюштурулган салтанаттуу аземинде сыйланышат; 4.2. 
Снайпер кубогунун  жыйынтыгы КРСФ сайтында жана массалык маалымат каражаттарында 
жарыяланат; 
4.3. Снайпердин алтын кубогу жыл сайын берилүүчү сыйлык. «Алтын снайпер» кубогунун 
жеңүүчүсү кийинки аземге бул Кубоктун коопсуздугун камсыз кылууга милдеттүү. 


