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1. Cel zawodów
Celem zawodów jest wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w
zawodach. Przeprowadzenie zawodów w zakresie strzelectwa sportowego umożliwiających
wykazanie umiejętności strzeleckich przez uczestników zawodów, przeprowadzenie
współzawodnictwa i wyłonienie najlepszych zawodników spośród biorących udział w
zawodach. Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej wśród młodzieży szkolnej. Osiągnięcie
umiejętności umożliwiających dbanie o dobre samopoczucie i zdrowie. Kształtowanie postawy
osobistej, wyrabiania poczucie piękna, doznań estetycznych, poczucia własnej wartości i
godności. Zrozumienie przez ucznia powodów i sensu jego starań o ciało, sprawność,
zdrowie i urodę, jako warunek szacunku wobec siebie i innych. Uświadamianie zdrowego
trybu życia bez nałogów i uzależnień. Zapoznanie uczestników zawodów ze skutkami
spożywania alkoholu. Doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji
sportowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy szkołami i zawodnikami. Zacieśnienie
kontaktów koleżeńskich między uczestnikami. Projekt jest realizowany przy wsparciu
finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku.
2. Organizatorzy zawodów
Podlaskie Stowarzyszenie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim SZWADRON, 15-818
Białystok, ul. Jesionowa 19, www.szwadron.podlasie.pl, e-mail: biuro@szwadron.podlasie.pl,
3. Termin i miejsce zawodów
Zawody odbędą się 09.12.2018. Zostaną przeprowadzone na strzelnicy w Białymstoku przy
ul. Produkcyjnej 113.
Planowane rozpoczęcie o godz.9:00. Planowane rozpoczęcie
rozegrania finałów o godz. 11.30. Planowane zakończenie zawodów godz. 12.00.
4. Program zawodów
W trakcje zawodów zostanie przeprowadzone:
4.1 wykład o profilaktyce antyalkoholowej. Udział uczestników zawodów w wykładzie
jest obowiązkowy.
4.2 konkurencja strzelecka pistolet sportowy kal. 5,6 mm część dokładna - Psp 20d
- odległość 25 m, tarcza zgodna z przepisami ISSF, strzelanie z dwóch rąk
- 5 strzałów próbnych, czas 3 min.,20 strzałów ocenianych, czas 15 min.,
4.3 finał Psp dla kobiet i mężczyzn - pistolet sportowy kal. 5,6 mm część dokładna
- odległość 25 m, tarcza zgodna z przepisami ISSF, strzelanie z dwóch rąk
- 5 strzałów próbnych, czas 3 min., 1 strzał oceniany, 5 serii jednostrzałowych
4.4 konkurencja strzelecka pistolet sportowy kal. 9 mm część dokładna - Pcz 20d
- odległość 25 m, tarcza zgodna z przepisami ISSF, strzelanie z dwóch rąk
- 5 strzałów próbnych, czas 3 min., 20 strzałów ocenianych, czas 15 min.,
5. Uczestnictwo
W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zamieszkała w Białymstoku. Wiek wg przepisów PZSS: juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy.
Uczestnicy zawodów zobowiązani są do udziału w wykładzie o profilaktyce antyalkoholowej.
W Finale uczestniczy sześciu najlepszych zawodników z klasyfikacji konkurencji Psp20d. W
przypadku niestawienia się do finału zawodnika z miejsc 1-6 klasyfikacji Psp20d wchodzą do
finału kolejni zawodnicy z dalszych miejsc.
W konkurencji strzeleckiej pistolet sportowy kal. 9 mm część dokładna Pcz 20d bierze udział
czterech najlepszych finalistów (łącznie z obu finałów).
6. Opłaty za udział w zawodach
Udział w zawodach jest bezpłatny.
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7. Klasyfikacja
6.1. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna, w konkurencji Psp20d z podziałem na
mężczyźni i kobiety, w konkurecnji Pcz20d nie ma podziału. Wygrywa zawodnik, który
zdobędzie największą ilość punktów w konkurencji pistolet sportowy część dokładna.
6.2 Rozegrane zostaną dwa finały Psp oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Finał - 5 serii po
jednym strzale ocenianym. Zawodnicy oddają po jednym strzale ocenianym, odpada
zawodnik z najsłabszym wynikiem. Strzelanie powtarza się do czasu wyłonienia finalisty. Finał
wygrywa ten zawodnik, który wygra ostatnią serię strzałów. Przy jednakowej ilości punktów
wśród zawodników w jednej serii, przeprowadza się baraż, który wyłoni zwycięzcę do kolejnej
serii finałowej.
8. Nagrody
7.1 Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn w konkurencji
Psp 20d wręczone będą medale, dyplomy i upominki.
7.2 Za zajęcie 1 miejsca w finale mężczyzn i 1 miejsca w finale kobiet wręczone będą
puchary, dyplomy i upominki. Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów.
9. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 502 209 071. Rejestracja zawodników od g. 9.00
w dniu zawodów. Maksymalna ilość uczestników 30osób. W przypadku wyczerpania się
miejsc startowych rejestracja zawodników może zostać zakończona wcześniej.
10. Ustalenia dodatkowe
Zawody odbywają się zgodnie niniejszym regulaminem i regulaminem Podlaskiej Ligi
Strzeleckiej. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, nie zwracają kosztów przejazdu oraz innych
kosztów związanych z uczestnictwem w zawodach. Organizatorzy zapewniają broń i amunicję na
stanowisku, nie dopuszcza się używania własnej broni. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość
wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie zawodów, w rodzajach i sposobie rozgrywania
konkurencji oraz w rodzajach nagród.
Zawodnik startujący w zawodach oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów, że
znane są mu przepisy i zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy i w strzelectwie sportowym
oraz że stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach. Opiekun zawodnika
odpowiada, że stan zdrowia umożliwia mu bezpieczne uczestnictwo w zawodach, odpowiada za
znajomość przez zawodnika regulaminu strzelnicy, regulaminu zawodów, programu zawodów, zasad i
warunków bezpieczeństwa w czasie zawodów (każdy zawodnik musi być przeszkolony w
posługiwaniu się bronią sportową) oraz za zgodność powyższego oświadczenia zawodnika z prawdą.
Zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
udziału w zawodach sportowych oraz dokumenty tożsamości. Ubiór zawodników dowolny, ale
zabronione jest używanie butów strzeleckich.
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w
mieniu powstałych podczas imprezy. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody wyrządzone przez członka
zespołu odpowiada jego opiekun. Uczestników i opiekunów obowiązują przepisy niniejszego
regulaminu oraz postanowienia organizatora, a także sędziów. Wszelkie protesty zostaną rozpatrzone
podczas trwania zawodów. Należy je składać w formie pisemnej do biura organizatora zawodów do
15min. od zakończenia strzelania zawodnika, konkurencji lub zaistnienia problemu.
Broń na terenie strzelnicy można wyjmować tylko na stanowisku strzeleckim lub w miejscach
do tego przeznaczonych, w innym przypadku broń nosi się rozładowaną w futerałach, pokrowcach itp.
Dopuszcza się noszenie broni załadowanej przez obsługę zawodów i strzelnicy w sposób odpowiedni
do wykonywanych obowiązków.
Ostateczna interpretacji postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Nieprzestrzeganie przez uczestnika zawodów zasad bezpieczeństwa,
zasad i postanowień określonych w niniejszym regulaminie,
może spowodować jego dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku
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