
 

         

 

     REGULAMIN      

II TURNIEJU  STRZELECKIEGO  O  PUCHAR  BURMISTRZA  PIASK 

 

1. Cel zawodów: 

propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego  i sportów obronnych wśród mieszkańców Gminy 

Piaski, zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, 

doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich, integracja społeczności lokalnej 

 

2. Organizator: 

Urząd Miejski w Piaskach         

CEL Dariusz Kasprzak 

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

zawody odbędą się 24 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00 na strzelnicy kulowej w Piaskach w lesie „Borek”, 

pod nadzorem doświadczonych instruktorów wyszkolenia strzeleckiego D. Kasprzaka i  M. Filipka. 

 

4. Program zawodów: 

9.00 - 9.30  

wpisanie uczestników na listę i do książki osób przebywających na strzelnicy,  

wydawanie numerów startowych,  

omówienie regulaminu strzelnicy i zapoznanie zawodników z zasadami bezpieczeństwa, 

zapoznanie uczestników z budową broni, zasadami działania i bezpiecznym posługiwaniem się bronią. 

 

9.30 rozpoczęcie zawodów: 

Przedstawienie zasad rywalizacji strzeleckiej oraz sposobu sędziowania 

I. 

- trening bezstrzałowy z broni krótkiej,  

- omówienie i przeprowadzenie jednej serii  treningu strzałowego (3 strzały próbne), 

- oddaniu  5 strzałów do tarczy z broni krótkiej (bojowej) kaliber 9 mm z odległości 15 m. 

II. 

- trening bezstrzałowy z broni długiej, 

- omówienie i przeprowadzenie jednej serii  treningu strzałowego (3 strzały próbne), 

- oddaniu  5 strzałów z broni długiej (KBKS) kaliber 5,6 mm z odległości 100 m w postawie siedzącej. 

 

Zliczenie uzyskanych punktów i wyłonienie trzech najlepszych strzelców, którzy w dwóch 

konkurencjach uzyskali łącznie największą liczbę punktów.  



Rozdanie dyplomów za uczestnictwo wszystkim uczestnikom. 

Ok. 13.30 zakończenie zawodów 

Uroczyste wręczenie pucharów za zajęcie I-, II- i III-go miejsca, odbędzie się 25.08.2019 r. na boisku 

przy Szkole Podstawowej w Piaskach. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

w turnieju mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, liczba uczestników jest ograniczona do 40 

osób, o uczestnictwie w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

6. Zgłoszenia: 

drogą elektroniczną na adres: turniejstrzelecki@piaski.pl do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00.  

W przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane w formie papierowej w dniu zawodów. 

 

7. Nagrody: 

za 3 pierwsze miejsca puchary 

 

8. Inne: 

w zależności od ilości uczestników a także stanu pogody program zawodów może ulec zmianie. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Protesty można składać do 30 min po 

zakończeniu konkurencji. Organizator zapewnia broń i amunicję. 

 


