Zaproszenie – regulamin
Międzynarodowych
Zawodów Strzeleckich
z Okazji 98 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Polski

Rybnik 4-6.11.2016

Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Prosta 11, tel/fax +48 32 4330404
email: mksrybnik@gmail.com www: mks-lok.rybnik.pl

1) Organizator:
Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju przy Honorowym Patronacie Prezydenta Miasta Rybnika
2) Uczestnictwo:
W turnieju biorą udział osoby zgłoszone. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla osób
nie posiadających broni Organizator zapewni broń i amunicję do udostępnianej broni odpłatnie.
Zgłoszenia do zawodów prosimy dokonać do 21.10.2016 z zaznaczeniem czy będzie potrzeba
korzystania z broni Organizatora.
3) Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 5go listopada 2016 na strzelnicy „Paruszowiec” w Rybniku.
Start o godzinie 10.00.
Opłata startowa wynosi 60 zł.
Zawody z obecnością obserwatora ŚZSS.
4) Konkurencje:
a) Karabin centralnego zapłonu
• Pozycja leżąc z wolnej ręki
• Odległość 100m
• Ilość strzałów próbnych : 3 próbne, czas 1 minuta
• Ilość strzałów ocenianych: 10 ocenianych, czas 2 minuty.
• Cel: tarcza 23p
b) Pistolet/rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu
• Pozycja: stojąca z jednej ręki
• Odległość: 15m
• Ilość strzałów: 8, czas 2 minuty
• Cel: 8 tarcz opadających o średnicy 11 cm
c) Pistolet/rewolwer kal. 9mm, .40 lub .45 ACP
• Pozycja: stojąca (można strzelać oburącz)
• Odległość: od 8 do 20 m
• Ilość strzałów: 8, czas 2 minuty
• Cel: tarcze reaktywne o różnych wymiarach
d) Strzelba gładkolufowa 12/70
• Cel: 5 rzutków
• Do każdego rzutka oddajemy jeden strzał
Ocena w konkurencji (a) wg ilości uzyskanych punktów. Konkurencje (b),(c),(d) 10pkt za trafienie
celu.
5) Klasyfikacja: Indywidualna wg sumy punktów ze wszystkich konkurencji.
6) Nagrody: Miejsca 1-3 puchary i dyplomy, 4-6 dyplomy.
7) Organizator zawodów: Organizator zapewnia przygotowanie strzelnicy, zakup nagród i posiłek
wojskowy.
8) Postanowienia końcowe: Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu ujęte w decyzji na
użytkowanie strzelnicy wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika w dniu 28 stycznia 2002r.
Organizator zastrzega prawo interpretacji oraz zmiany regulaminu.
Kontakt:
Prezes Tomasz Leszczyński tel. +48 508-006-783
Prezes honorowy Kpt.(rez.) Adolf Siemaszkiewicz tel. +48 501-585-990

Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Prosta 11, tel/fax +48 32 4330404
email: mksrybnik@gmail.com www: mks-lok.rybnik.pl

Program pobytu:
4.11.2016 – Piątek:
- Do godziny 18:00 przybycie uczestników do hotelu “Politański” w Rybniku.
- 19:00: przywitanie gości
5.11.2016 – Sobota:
- 08:00 – śniadanie
- 08:50 – wyjazd na strzelnicę
- 10:00 – uroczyste otwarcie zawodów i odprawa zawodników
- 10:45 – strzelanie zgodnie z planem zawodów
- 16:00 – planowane zakończenie zawodów
- 18:00 – uroczysta kolacja i rozdanie nagród w restauracji hotelu „Politański”
6.11.2016 – Niedziela:
- 08:00 – śniadanie i pożegnanie gości.
Opłaty:
- Za pobyt wg programu 300 zł
- Za amunicję dla jednego zawodnika 50 zł
- Opłata startowa 60 zł od osoby
Lokalizacje GPS:
Hotel „Politański” - 50° 6' 21.00" N, 18° 34' 47.00" E
Strzelnica „Paruszowiec” - 50° 6' 43.00" N, 18° 34' 39.00" E

