ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZESA BS „SALWA” WOŁOMIN
REGULAMIN ZAWODÓW.

1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie „Salwa” Wołomin
05-200 Wołomin ul. Korsaka 4
www.salwa.pl
e-mail: salwa@salwa.pl
Kierownik zawodów – tel. 602 624 320
2. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- integracja środowisk strzeleckich,
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,
- ustanawianie rekordów województwa mazowieckiego,
- zdobywanie odznak strzeleckich
3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW


9 luty 2018 rok, godz. 18.30 strzelnica BS Salwa. Wołomin ul. Korsaka 4 (OSiR
Huragan).

4. UCZESTNICTWO






posiadający Patent Strzelecki
posiadający licencję PZSS.
posiadający pozwolenie na broń
miłośnicy strzelectwa sportowego.
przedstawiciele służb mundurowych.

5. PROGRAM ZAWODÓW
Od 18.30.
Konkurencje:
 Pistolet / rewolwer (cz) kal. 7,62 do 11.43 mm – 3 + 10 strzałów do tarczy TS 4 na
odległość 25m. Pozycja stojąc, dopuszcza się strzelenie oburącz. Czas 2 min.
 Karabin (bz) – 3 + 10 strzałów do tarczy ½ 23p na odległość 25 m, pozycja stojąc.
Czas 2 min.
 Strzelba gładkolufowa – zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy specjalnej (pięć
kółęk) na odległość 25 m, pozycja stojąc. Czas 1 min. Amunicja tupu breneka.

Przyrządy celownicze mechaniczne.

Po skończeniu strzelań przed zejściem ze stanowiska broń musi być
skontrolowana przez sędziego i schowana do futerału lub kabury.
6. KLASYFIKACJA:
Indywidualna
 Wynik: punkty
7. NAGRODY:
Za miejsca I – III – puchary i dyplomy.
8. Zgłoszenia:
W dniu zawodów do godziny 19.30
Telefonicznie:
Kierownik zawodów – tel. 602 624 320
9. SPRAWY ROŻNE
- broń i amunicja własna
- możliwość użyczenia broni oraz zakupu amunicji przez organizatora.
- w zawodach obowiązują przepisy ISSF, PZSS oraz niniejszy regulamin.
- zawody zgłoszone do kalendarza WMZSS (Obserwator).
10. KOSZTY ZAWODÓW




50 zł + koszt amunicji za wszystkie konkurencje.
Za pojedynczą konkurencję 20 zł + koszt amunicji.
Osoby rejestrujące się w trakcie zawodów + 10 zł.

11. OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO.
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na
metryczce. Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych(Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Stowarzyszenie
Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich
polach, co poświadcza podpisem na metryczce.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

