Regulamin
V Drużynowych Mistrzostw Województwa Zrzeszenia LZS
w strzelaniu z broni pneumatycznej
Gmina Jeziorany 03.10.2015
1. Cel
popularyzacja strzelectwa sportowego z broni pneumatycznej w środowiskach wiejskich
i małomiasteczkowych
2. Organizator
Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Burmistrz Jezioran
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach
3. Termin i miejsce
Zawody odbędą się w dniu 03 października 2015 r. (sobota) Gmina Jeziorany
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jezioranach ( HALA SPORTOWA)
ul. Konopnickiej 13E , 11-320 Jeziorany. Przyjazd i weryfikacja zawodników,
odprawa techniczna, godz.10.30, początek zawodów godz. 11.00
4. Uczestnictwo
Drużyna składa się z trzech zawodników (dopuszcza się składy mieszane).
Jedna osoba strzela z pistoletu, 2 pozostałe osoby z karabinka pneumatycznego.
Gmina może zgłosić do zawodów 3 drużyny.
Do zawodów mogą przystąpić drużyny gminne/klubowe z miejscowości do 20 tys.
mieszkańców.
5. Sposób przeprowadzenia zawodów
Konkurencja drużynowa - drużyny strzelają w seriach, po pięć strzałów ocenianych
(w pierwszej (1) serii trzy (3) strzały próbne). Ilość serii i czas strzelania dla drużyny ustalony
zostanie na miejscu zawodów w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
Finał indywidualna karabin – startuje sześciu zawodników, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w konkurencji drużynowej. Finały składają się z trzech (3) serii, po trzy (3) strzały
oceniane, każda w czasie 150 sekund na serię.
Finał indywidualna pistolet – startuje trzech zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki
w konkurencji drużynowej. Finały składają się z trzech (3) serii, po trzy (3) strzały oceniane,
każda w czasie 150 sekund na serię.
Podczas strzelania obowiązuje postawa stojąca, odległość 10m. Kolejność strzelania drużyn
zostanie ustalona po rozlosowaniu na odprawie technicznej.
Organizator zabezpiecza broń, amunicje, tarcze oraz posiłek dla zgłoszonych wcześniej
uczestników zawodów.
Organizator dopuszcza możliwość strzelania z własnej broni kaliber 4,4 mm o energii
wyrzucanych pocisków poniżej 17 J bez przyrządów optycznych.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia należy składać do dnia 30.09.2014 do biura WMZ LZS w Olsztynie
fax. 89/ 5331489, email: wmz@lzs.olsztyn.pl.

7 .Klasyfikacja
Prowadzona będzie klasyfikacja drużynowa oraz indywidualna karabin i pistolet.
Zawody zaliczane do Wojewódzkiego Współzawodnictwa Gmin.
8. Nagrody
Klasyfikacja drużynowa – za miejsca I –III medale, za miejsca I-VI, puchary i dyplomy
Klasyfikacja indywidualna – za miejsca I –III medale, dyplomy
9. Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora imprezy.

