Cel zawodów:
- Uczczenie Międzynarodowego Święta Kobiet przypadającego 8 marca
- Wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencji Pistolet sportowy, Karabin sportowy,
Karabin centralny zapłon, Trap 10 oraz Biatlon
- Popularyzacja strzelectwa sportowego
- Integracja środowiska strzeleckiego ze szczególnym uwzględnieniem płci pięknej

Organizator zawodów
Stowarzyszenie Strzeleckie Bellona Kalisz
62-800 Kalisz, ul. M. Konopnickiej 2-4
tel. 507 062 571 - Włodek, www.bellona.kalisz.pl, e-mail: 497efl@efl.onet.pl

Termin i miejsce zawodów
- 7 marca 2020r rozpoczęcie od godz. 9:00, początek strzelań godz. 10:00
- Strzelnica sportowa: Nowolipsk 59, 63-313 Nowolipsk k/Chocza
- Zamkniecie list startowych o godz. 11.00

Program zawodów:
KONKKURENCJE:
- Nr 1. - Psp 10d – 25 m Pistolet sportowy 10 strzałów, część dokładna
Broń: pistolet sportowy (kal. 22LR)
Postawa: stojąc 3 strzały próbne czas 3 min. 10 strzałów ocenianych czas 10 min
Tarcza sportowa do pistoletu 25 m (TS4)
Odległość 25 m.
- Nr 2. - Ksp 15l. – 50 m Karabin sportowy 15 strzałów leżąc
Broń: karabin sportowy (kal. 22LR)
Postawa: leżąc
3 strzały próbne czas 3 min. 15 strzałów ocenianych czas 15 min
Tarcza sportowa 50 Ksp
Odległość 50 m.
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- Nr 3. - Kst 10s – 100 m Karabin standardowy 10 strzałów siedząc
Broń: karabin centralnego zapłonu (o kalibrze do 12 mm), bez podpórki stałej
Postawa: siedząc (stół strzelecki)
3 strzały próbne czas 3 min. 10 strzałów ocenianych czas 10 min.
Tarcza NP 23p
Odległość 100 m.
- Nr 4 – TRAP 10
Trap 10 (bez strzałów próbnych) .
- Nr 5 – Biatlon „szybka piątka”
Broń: karabin sportowy (kal. 22LR) – ładowany pojedynczo nabojami
Postawa: leżąc - 3 strzały próbne czas 1 min.
Seria oceniana - należy zamknąć 5 celi biatlonowych w jak najkrótszym czasie,
Ilość naboi maksymalnie 10 szt.,
Czas nieprzekraczalny 5 min.
Odległość 20 m.

Uczestnictwo:
- Wszyscy zawodnicy posiadający licencje PZSS na 2020 rok.
- Bez licencji tylko: młodzi adepci, żony, mężowie, córki, synowie, narzeczone i narzeczeni
członków BELLONA Kalisz
- Nagroda: specjalna dla najlepszej kobiety w dwuboju kulowym (konkurencja nr 1 + nr 2)
- Dyplomy: I – VI miejsce .

Klasyfikacja:
Kategoria wiekowa: OPEN
Indywidualna w poszczególnych konkurencjach.

Nagrody:
Nagroda: specjalna dla Najlepszej Kobiety w dwuboju kulowym (konk. nr 1 + nr 2)
Medali za I-III miejsca

Dyplomy: I – VI.

Zgłoszenia:
Rejestracja w biurze zawodów strzelnicy od godz. 9.00 do 11.00

Koszty uczestnictwa:
- Opłata startowa 70,00 zł/os. (w ramach opłaty prawo startu w trzech dowolnych konkurencjach)
- Opłata startowa w konkurencji 5 Biatlon wynosi - 10,00 zł/os. za 1 start ( dopuszcza się prawo
wielokrotnego startu)
- Opłata za każdą następną konkurencję
- 20,00 zł
- Koszt użyczenia broni do konkurencji nr 1 i 2 (Psp10d i Ksp15l)
- 30,00 zł
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Koszt użyczenia broni do konkurencji nr 3 (Kst10s)
Koszt użyczenia broni do konkurencji nr 4 (TRAP 10)
Koszt użyczenia broni do konkurencji nr 5 ( Biatlon )
Wszystkie kobiety są zwolnione z opłaty startowej!!!

- 30,00 zł
- 30,00 zł
- 10,00 zł

Informacje dodatkowe:
- Dopuszcza się strzelanie z obu rąk;
- Kontrola strzałów próbnych w konkurencjach – sprzęt optyczny własny;
- Zawody są ujęte w kalendarzu Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, dla licencjonowanych
zawodników są podstawą do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS na 2021 rok;
- W trakcie zawodów wspólna integracyjna biesiada strzelecka;
- W konkurencji nr 3 dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy celownicze;
- W trakcie zawodów organizator tradycyjnie zabezpiecza wszystkim uczestnikom posiłek oraz napoje;
- Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako: przyjęcie warunków regulaminu
zawodów, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów,
wyrażenie zgody na zamieszczanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku w przekazach
telewizyjnych, radiowych, internetowych i formie drukowanej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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