
Regulamin 

zawodów strzeleckich z okazji Święta Wojska Polskiego 

1. Cel zawodów: 
 wyłonienie najlepszych zawodników, 

 sprawdzenie umiejętności strzeleckich, 

 popularyzacja strzelectwa sportowego i działalności LOK. 

2. Organizatorzy zawodów: 
 Zarząd Koła LOK i Klubu Strzelectwa Sportowego SNAJPER w Wójcinie. 

3. Termin i miejsce zawodów: 
 termin: 15 sierpnia 2018r.; 

 miejsce zawodów: strzelnica Koła LOK i Klubu Strzelectwa Sportowego "SNAJPER" w Wójcinie. 

4. Program zawodów: 
 zawody indywidualne od godz. 10:00 ÷ 15:00; 

 zapisy do godz. 12:00; 

 konkurencje: 

 100m 

 karabin z optyką – dopuszczony pas, postawa leżąca, z wolnej ręki, tarcza - sylwetka mała; 

 karabin bez optyki – dopuszczony kolimator, dopuszczony pas, postawa leżąca, z wolnej ręki, 

tarcza sylwetka duża; 

 25m 

 pistolet wojskowy centralnego zapłonu, postawa stojąca, pistolet trzymany oburącz, bez 

kolimatora, tarcza sylwetkowa duża; 

 czas wszystkich konkurencji: stosowny do budowy broni, 

 ilość strzałów: 13 we wszystkich konkurencjach; 

 dopuszcza się prawo do wielokrotnego strzelania po uiszczeniu opłaty. 

5. Uczestnictwo w zawodach: 
 w zawodach indywidualnych mogą brać udział kobiety i mężczyźni w kategorii seniorzy bez ograniczenia 

wieku. 

6. Klasyfikacja: 
 klasyfikacja indywidualna - o miejscu decyduje najlepszych 10 przestrzelin z 13; 

 w przypadku jednakowej liczby zdobytych punktów o zajętym miejscu decyduje liczba dziesiątek, gdy ta 

będzie taka sama decyduje liczba dziewiątek, następnie ósemek itd. 

7. Nagrody i wyróżnienia: 
 I. II, III miejsce puchary dla każdej konkurencji, 

 dla każdej konkurencji  I ÷ VI miejsca dyplomy. 

8. Zgłoszenia udziału w zawodach: 
 zgłoszenia indywidualne z podaniem imienia i nazwiska przyjmowane 

w dniu zawodów w oznaczonym miejscu na terenie strzelnicy od godz. 10:00 do 12:00, 

 zgłoszenia telefoniczne przed dniem zawodów dzwoniąc na numer 609 131 403 lub wysyłając list 

elektroniczny na adres biuro@snajper-wojcin.pl . 

9. Koszt uczestnictwa: 
 ustala się następujące opłaty startowe: 

-- 25 zł. od konkurencji (amunicja własna), 

za dodatkową serię w celu poprawy wyniku opłaty wynoszą: 

-- 25 zł. od konkurencji (amunicja własna), 

 w zawodach dopuszcza się używanie broni własnej po przedstawieniu do kontroli sędziemu głównemu, 

 dla nieposiadających broni, broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy za odpłatnością, 

 organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania drobnych zmian w regulaminie z powiadomieniem 

przed rozpoczęciem zawodów. 

10. Sprawy różne: 
  kwestii bezpieczeństwa obowiązuje regulamin strzelnicy i zasady bezpieczeństwa opublikowane przez 

PZSS. 

 osoby, które nie odbiorą trofeów (puchary, dyplomy) w części ogłoszenia klasyfikacji na koniec zawodów 

i nie pokwitują odbioru nagród, świadomie z nich rezygnują. 

 

UWAGA: osoby decydujące się na udział w zawodach, zgadzają się jednocześnie na upublicznienie wizerunku 

(publikacja m. in. w Internecie podstawowych danych na listach wyników i zdjęć z zawodów). 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do sportowej rywalizacji. 


