Regionalne Otwarte Zawody Strzeleckie „I Puchar Klubu Motocyklistów " Piła, 26.06.2016 r
Miejsce : Piła, CSS „Tarcza” Al.Powst.Wlkp.182
Kontakt : Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental: Piła, ul. W. Pola 11, Tel/ 604 240 613 ;sks-ic@wp.pl icpila@wp
Zawody: regionalne kalendarza WZSS
Rodzaje strzelań: karabin mały i duży kaliber, strzelba „Trap”.
Kategoria wiekowa: juniorzy, seniorzy
Klasyfikacja za konkurencje w kategorii wiekowej OPEN

„I Puchar Klubu Motocyklistów Husaria” 26.06.2016 r. Piła
Regulamin otwartych zawodów strzeleckich w dyscyplinach:
kulowych / mały i duży kaliber karabin oraz do rzutków strzelba gładkolufowa
1.Cel zawodów:
 Popularyzacja „Klubu Motocyklistów Husaria” oraz strzelectwa wśród
motocyklistów i sympatyków motorów.
 współzawodnictwo strzeleckie w śród różnych grup środowiskowych.
 promocja pilskiego strzelectwa sportowego oraz strzelnic CSS „Tarcza” Piła.
2. Organizatorzy:
 Bezpośredni : Strzelecki Klub Sportowy „Inter - Continental” Piła
3.Termin i miejsce zawodów:
 26.06.2016 r. w godz. 13.00 -16.00 (niedziela)
 Strzelnica „Tarcza” Piła, Al.Powst.Wlkp.182
4.Program zawodów:
 13.00 -13.30 sprawy organizacyjne,
 13.30 otwarcie zawodów, po otwarciu rozpoczęcie konkurencji.
 ok.godz.16.00 zakończenie zawodów ( w zależności od ilości startujących)
5.Uczestnictwo/konkurencje:
konkurencja kulowa mały kaliber od lat 14, konkurencja kulowa duży kaliber
i do rzutków od lat 18.
1.Karabin sportowy kal.5,6 mm post. leżak – 5 strz. próbnych oraz 10 ocena
– 4 stanowiska.
2. Karabin sportowy cz. do kal. 8mm post. stojąc z podp.- 3 strz. próbne
oraz 10 ocena – 3 stanowiska.
3. Strzelba 12/70 rzutki „Trap – 15”.
6.Klasyfikacja:
 Indywidualna: OPEN w konkurencji i kategorii wiekowej.
7.Nagrody:
 Indywidualnie za I-II-III miejsce w konkurencji puchar.
 Dyplomy za miejsca I –V.
 Indywidualne wyróżnienia z Klubu Motocyklistów.
8.Zgłoszenia:
 Zapisy do startu w zawodach do godz.14.00 w dniu zawodów.
9.Koszty uczestnictwa:
 startowe : 30,00 zł od konkurencji
 zabezpieczamy broń, strzelanie mały kaliber - tarcze elektroniczne,
duży kaliber - tarcze karton
 amunicja odpłatnie u prowadzących strzelanie
10. Więcej informacji na stronie: www.icpila.eu
11. Istnieje możliwość treningu z wybranej broni w godz.10.00—13.00
w soboty 04.06 i 11.06.201 - po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej u instruktorów:
Wojtek 605 320 306; Mirosław 666 601 384

Za Organizatorów – Kazimierz Sadowski

604 240 613 ; sks-ic@wp.pl

