REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
ŚWIĘTO KOBIET 2019

Cel zawodów:






Uczczenie ŚWIĘTA KOBIET przypadającego 8 marca
Wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencji Pistolet sportowy, Karabin
sportowy i Strzelba oraz w BIATLONIE
Popularyzacja strzelectwa sportowego
Integracja środowiska strzeleckiego ze szczególny uwzględnieniem płci pięknej

Organizator zawodów:


Stowarzyszenie Strzeleckie Bellona w Kaliszu

Termin i miejsce zawodów:




9 marca 2019 r. od godz. 9:00 (sobota)
Strzelnica sportowa w Nowolipsku k/Chocza
Zamkniecie list startowych o godz. 11:00

Program zawodów:
1. Pistolet sportowy 10 strzałów - Psp 10d, czas – 10 min., strzały próbne 3szt. – 1 min.
2. Karabin sportowy 15 strzałów - Ksp 15l, czas – 10 min., strzały próbne 3szt. – 1 min.
3. Strzelba śrutowa

- Trap 10

4. Pojedynek

- BIATLON 10

10 strzałów, limit naboi,

strzały próbne 3 szt. - przed pierwszą serią, pomiar czasu timerem
broń karabinek i amunicja klubowe, postawa dowolna

Uczestnictwo:







Wszyscy zawodnicy posiadający licencje PZSS
Bez licencji kobiety: młodzi adepci, żony i córki, narzeczone członków BELLONA
Kalisz
Klasyfikacja: kategoria wiekowa OPEN
Indywidualna w poszczególnych konkurencjach
Nagroda: specjalna dla najlepszej kobiety w dwuboju kulowym
Dyplomy: I – VI miejsce
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Zgłoszenia:


Rejestracja internetowa na stronie www.bellona.kalisz.pl – preferowana z uwagi na
zabezpieczenie gastronomiczne



Rejestracja na strzelnicy od godz. 9:00 do godz. 10:30

Koszty uczestnictwa:


Wszyscy uczestnicy (za wyjątkiem kobiet)



Koszt użyczenia broni do konkurencji pistolet i karabin

- 30 zł



Koszt użyczenia broni do konkurencji TRAP 10

- 30 zł



Koszt udziału w biatlonie (dwie serie, najlepsza oceniana)

- 20 zł



Płeć piękna – bez opłaty startowej

– 60 zł/os. (amunicja własna)

Sprawy różne:







Dopuszcza się strzelanie z obu rąk,
Kontrola strzałów próbnych w konkurencjach kulowych – sprzęt optyczny,
Zawody ujęte w kalendarzu Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, dla
licencjonowanych zawodników są podstawą do przedłużenia licencji zawodniczej
PZSS na 2020 rok
W trakcie zawodów wspólna integracyjna biesiada strzelecka
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy
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