Szkolne Koło Strzeleckie Acumen w Wojsławicach
Starostwo Powiatowe w Chełmie

REGULAMIN
Powiatowych zawodów strzeleckich
o Puchar Starosty Chełmskiego
„ Zimowa dziesiątka”

Wojsławice, 28 stycznia 2020 r.

Cel zawodów:
•

Nabywanie i doskonalenie umiejętności strzeleckich.

•

Kształtowanie postaw proobronnych, nabywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności w
dziedzinach przydatnych dla obronności.

•

Wymiana doświadczeń pomiędzy zawodnikami w zakresie sportów obronnych.

•

Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku młodzieży szkolnej.

Opis:
Organizator: Szkolne Koło Strzeleckie Acumen w Wojsławicach, Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Wojsławicach-Kolonii
Termin: 28 stycznia 2020 r. godz. 15.00
Prowadzący strzelanie: Grzegorz Jeleń, Antoni Bojko
Sędziowie: Kazimierz Florek, Róża Gwarda
Konkurencje:
karabin
• Strzelanie indywidualne z FVB 300/ Karabinek pneumatyczny Hanel - do wyboru (broń
wyłącznie zapewniona przez organizatora)
• 3 strzały próbne, 5 strzałów ocenianych, odległość 10 m, czas max. 5 min,
•
pozycja leżąca
• stanowiska losowane
pistolet
• strzelanie drużynowe z pistoletu pneumatycznego (broń wyłącznie zapewniona przez
organizatora)
• drużyny 2- osobowe
• 3 strzały próbne, 5 strzałów ocenianych każdy uczestnik ( czyli w sumie liczonych 10
najlepszych), odległość 10 m, czas max. 5 min,
• stanowiska losowane

Zasady udziału:
Uczestnictwo:
•
•

W zawodach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy powiatu chełmskiego.
Uwaga! Młodzież szkolna proszona jest o zabranie legitymacji szkolnej.

Kryteria oceny:
Klasyfikacja w kategorii karabin:
Strzelanie indywidualne z FVB 300/ Karabinek pneumatyczny Hanel
• młodzież ( 12- 15 lat)
• młodzież ( 16- 18 lat)

•
•

dorośli -kobiety
dorośli- mężczyźni

Klasyfikacja w kategorii pistolet:
Strzelanie drużynowe z pistoletu pneumatycznego
• młodzież
• dorośli

Nagrody:
•

Za miejsca I, II, III w każdej kategorii

Zgłoszenia:
• Uczestnicy zgłaszają udział w dniu zawodów osobiście lub telefonicznie do godz. 15.30
Koszty:
• Bezpłatnie.
• Broń i amunicję zapewnia organizator.
• Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i nie zapewnia posiłku.
Sprawy organizacyjne:
• Organizator w przypadku sytuacji szczególnych zastrzega sobie prawo do zmiany
regulaminu.
• Uczestnicy, biorąc udział w zawodach wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie
danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych imprezy, a także akceptują
postanowienia regulaminu.
•

Protesty można składać w ciągu 30 minut po zakończeniu konkurencji wpłacając 50zł
vadium, które przepada w przypadku nie uznania protestu przez sędziego.

Zapraszamy!!!

