REGULAMIN
XI STRZELECKICH MISTRZOSTW POLSKI DROGOWCÓW
Poznań, dnia 26 września 2015 roku

ORGANIZATOR:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa
Kraków, ul. Mogilska 25, tel.: 12 413-80-83, fax: 12 413-76-25,
e-mail:oigd@oigd.com.pl
Warszawa, ul. Instytutowa 1, tel.: 22 811-92-74, tel./fax: 22 614-13-85,
e-mail: oigd@oigd.com.pl
NIP: 676-10-70-649
CEL ZAWODÓW: Integracja środowiska drogowego, upowszechnianie kultury
fizycznej i aktywności sportowej wśród pracowników firm,
administracji i instytucji drogowych oraz ich rodzin.
MIEJSCE ZAWODÓW: Strzelnica Polskiego Związku Łowieckiego „Lizawka”,
Poznań – Antoninek, ul. Bałtycka 1.
TERMIN I PROGRAM ZAWODÓW: 26 września 2015 roku:
- otwarcie Biura Zawodów
godz. 8.00
- rejestracja uczestników zawodów
godz. 8.00 - 9.00
- obowiązkowa odprawa uczestników zawodów
godz. 9.00 - 9.15
(omówienie warunków bezpieczeństwa
i warunków strzelań)
- zawody strzeleckie
godz. 9.15 - 16.00
- uroczysta kolacja i wręczenie nagród
godz. 19.00
PRAWO STARTU:
W zawodach uczestniczyć mogą pracownicy: firm członkowskich OIGD, administracji
drogowej, firm, instytucji i organizacji współpracujących z OIGD na zaproszenie
Organizatora oraz ich najbliższa rodzina (mąż/żona, pełnoletnie dzieci).
W zawodach nie mogą brać udziału osoby, które w związku z pełnioną funkcją mają
prawo do korzystania z broni palnej (żołnierze, funkcjonariusze policji i innych służb
w czynnej służbie, itp).
KONKURENCJE:
● strzelanie z karabinu wojskowego kbkAK kal. 7,62 mm
– postawa leżąc, odległość od tarczy 100 m, tarcza sylwetkowa wzór nr 23p
10 strzałów w tym: 7 najlepszych ocenianych, (luneta do podglądu tarczy na każdym
stanowisku strzeleckim)
● strzelanie z pistoletu NORINCO NP20 kal. 9 mm
– postawa stojąc, odległość od tarczy 25 m, tarcza sylwetkowa, wzór nr 23p
10 strzałów w tym: 7 najlepszych ocenianych.
KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:
Zawody odbędą się w konkurencji drużynowej oraz indywidualnej kobiet i mężczyzn,
odrębnie w strzelaniu z karabinu i pistoletu. Ponadto Organizator przewiduje
dodatkowe puchary, dyplomy i upominki dla zespołów oraz zawodniczek
i zawodników, którzy uzyskali najlepszy wynik w obu konkurencjach łącznie.
KOLEJNOŚĆ STARTU:
Numery startowe dla poszczególnych drużyn i zawodników przydzielone zostaną
losowo.
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ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
Ze względu na sprawy organizacyjne, firmy zgłaszają listy uczestników lub
ewentualne zmiany w składach drużyn do Organizatora w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14 września br. do godz. 15.00, drogą pocztową na adres Izby,
faxem, bądź mailem.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy zawodnik ubezpiecza się we własnym zakresie i startuje na własne ryzyko.
Warunkiem wpisu na listę startową jest zarówno zgłoszenie uczestnictwa
jak i wpłacenie opłaty startowej w kwocie 70,00 zł od zawodnika w terminie
do 14 września 2015 r. Opłatę prosimy wpłacać przelewem na konto Izby
w banku ING Bank Śląski nr: 52 1050 1445 1000 0012 0000 7449. Izba wystawi
firmie fakturę VAT za uiszczone wpisowe. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa
w zawodach w terminie do dnia 7 września 2015 roku, Izba zwróci wpłaconą opłatę
startową. Natomiast w razie zgłoszenia rezygnacji po dniu 7 września b.r., Izba nie
zwraca opłaty startowej.
BIURO ZAWODÓW:
W dniu zawodów czynne będzie od godziny 8.00 na terenie Strzelnicy PZŁ
„Lizawka”, Poznań – Antoninek ul. Bałtycka 1.
W Biurze odbędzie się rejestracja zawodników i odbiór numerów startowych.
SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW:
Zgodnie z Regulaminem i przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Łowieckim
i Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, w sprawach nie objętych regulaminem
decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Kierownikiem Zawodów.
WŁADZE ZAWODÓW:
Sędzia Główny

– Albert Dzik Sędzia Strzelectwa Sportowego Klasy I

Kierownik Zawodów

– Mariola Dzik

Kierownik Biura Zawodów – Barbara Dzieciuchowicz
NAGRODY:
• od I do III miejsca w konkurencji drużynowej i indywidualnej kobiet i mężczyzn
– puchary;
• od I do VI miejsca we wszystkich konkurencjach – dyplomy;
• dodatkowe puchary i dyplomy dla najlepszych zawodników i drużyn w obydwu
konkurencjach łącznie;
• medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników zawodów;
• nagrody i upominki - w zależności od hojności sponsorów.

Prezes Zarządu
Barbara Dzieciuchowicz

