
REGULAMIN

otwartych zawodóW strze|eckich o puchar Burmistrza Miasta Kwidzyna - szefa obrony
Cywi|nej miasta, Prezesa Zarządu Powiatowego Ligi obrony Kraju i stowarzyszenia:
,,Bezpieczny Kwidzyn,, oraz Kwidzyńskiego stowarzyszenia sportowo. Ko|ekcjonerskiego
d|a załóg zakładóW pracy i instytucji .

CEL :

Ce|em zawodów jest popularyzacja amatorskiego sportu strze|ectwa sportowego z broni
małokaIibrowej oraz integracja uczestników imprezy.

I I .  ORGANIZATORZY:
Zawody organizowane są przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego. spraw
obywate|skich i obronnych Urzędu Miejskiego W Kwidzynie, zarząd Powiatowy Ligi
Obrony Kraju w Kwidzynie oraz Stowarzyszenie ,,Bezpieczny Kwidryn" oraz
Kwidzyńskie stowarzyszenie sportowo - Ko|ekcjonerskie.

MIEJSCE  I  TERMIN:

Strzelnica miejska przy ulicy Strumykowej w Kwidzynie w dniu 12 czerwca I
czwartek / 2014roku/w godzinach od 15.30 - 19,00.

PRAWO STARTU W ZAWODACH:

W zawodach udziat biorą 3 osobowe drużyny reprezentujące poszczegó|ne zakłady
pracy |ub instytucje' organizatorzy dopuszczają moż|iwość startu Wie|u drużyn -
reprezentujących wydziały dużych firm. Ęłoszenia drużyn do zawodów prosimy
składać te|efonicznie pod numer te|efonu 055 5464 730 Urzędu Miejskiego.
Pozosta|e zespoły na strze|nicy od godziny 15.00 w dniu zawodów.

sPos ÓB  PRzEPRoWADzENIA  zAWoDóW:

Broń małokalibrowa - kbks . od|egłość 50 metrów w pozycji |eżącej. Każdy
zawodnik oddaje 3 strzaty próbne i5 w konkursie. W przypadku stwierdzenia
większej i|ości przestne|in W tarczy niż wYdano amunicji, zawodnikowi odejmuje się
najWyższe trafienia.
Konkurs prowadzony jest w kategoriach:

l .

lv.

V.



vil.

- naj|epsza drużyna,;
- najlepszy zawodnik.;
Pierwsze trzy miejsca w obu kategoriach prómiowane są pucnarami. W konkursie
drużynowym, w przypadku uzyskania przez dwa |ub ki|ka zespo|ów jednakowych
wyników, o ko|ejności decyduje rezu|tat osiagnięty ptzez kapitana drużyny. Wprzypadku uzyskania jednakowej i|ości punktów przez dwie |ub kilka drużyn oraz
ich kapitanów, o miejscu zespołu zadecyduje bezpośredni pojedynek kapitanów po
5 strzałóĘ prowadzony do uzyskania przewagi. Będzie to miało zastosowanie przy
określaniu miejsc od 1do 3.
W konkursie indywidualnym o miejscu decyduje najlepszy wynik uzyskany w trakcie
zawodów. W przypadku jednakowej i|ości punktów u dwu lub więcej zawodników
zadecyduje bezpośredni pojedynek zainteresowanych . po 1 strza|e d|a każdego do
uzyskania przewagi.

s  P  RAWY oRGANIzAcYJNE  I  PoRzĄDKoWE:

Wszystkie osoby biorące udział w zawodach muszq bezwzg|ędnie podponądkować
się instrukcjom i po|eceniom kierownika zawodów, który omówi zasady
bezpiecznego zachowania i regulamin strzelnicy,
Na zakończenie zawodów - tradycyjna grochówka.
W spawach nie ujętych W powyższym regu|aminie rozstrzyga sędzia 8łówny oraz
kierownik zawodów.

V||l. Zawody zostaną pneprowadzone bez wzg|ędu na pogodę.

Za or8anizatoróW:


