I. CEL ZAWODÓW
1) Uczczenie X. rocznicy utworzenia Placówki Straży Granicznej w Augustowie.
2) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród pracowników zakładów pracy
działających na terenie Powiatu Augustowskiego.
3) Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
4) Propozycja nowych form spędzania wolnego czasu.
II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE – RODZAJ ZAWODÓW, ICH
ORGANIZACJA, TERMINY
1) Uczestnicy zawodów:
 W zawodach udział biorą czteroosobowe mieszane (2 panie i 2 panów)
reprezentacje firm wytypowane spośród pracowników.
 Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie startowego w wysokości 240 zł od zespołu
do 17 maja 2019r. na numer konta AKS Krechowiak: Credit Agricole 90 1940
1076 3197 7867 0000 0000 z dopiskiem „startowe” lub bezpośrednio przed
zawodami. Zainteresowanym wystawiamy faktury.
 Potwierdzenie udziału w zawodach pod numerem telefonu 601 176 706 –
Mieczysław Kapłanow lub bezpośrednio przed zawodami.
2) Punktacja:
 Indywidualnie o tytuł Najlepszego Zawodnika i Zawodniczki:
 w kategorii karabin,
 w kategorii pistolet.
 Zespołowo o tytułu Najlepszego Zespołu w kategorii:
 służby mundurowe,
 zespoły pozostałe (nie mundurowe).
3) Organizacja zawodów:
 Przyjazd zawodników 24 maja 2019 roku do godz. 8.45 na strzelnicę w
Klonownicy k/ Augustowa.
 Program zawodów:
9.00 – odprawa techniczna
9.30 – rozpoczęcie zawodów
10.00 – rozgrywanie konkurencji
14.00 – uroczyste zakończenie zawodów
14.30 – wyjazd zawodników
III. KONKURENCJE SPORTOWE
1) Strzelanie z pistoletu:
Odległość strzelania - 15 m
Cel - tarcza TS-1
Postawa - stojąc oburącz
Ilość strzałów - 5 próbne (czas 3 min.)
- 10 ocenianych (czas 5 min.)
Ocena wyników - suma punktów uzyskanych w strzelaniu

2) Strzelanie z karabinu
Odległość strzelania - 50 m
Cel - tarcza TS-2
Postawa - leżąca
Ilość strzałów - 5 próbne (czas 3 min.)
- 10 ocenianych (czas 5 min.)
Ocena wyników - suma punktów uzyskanych w strzelaniu
3) Sprzęt strzelecki:
Broń, amunicję, tarcze i obsługę techniczną zapewnia organizator.
IV. OCENA I KLASYFIKACJA
1) Ocena wyników indywidulanych:
 Indywidulanie w pistolecie sportowym kobiety
 Indywidualnie w pistolecie sportowym mężczyźni
 Indywidualnie w karabinie sportowym kobiety
 Indywidualnie w karabinie sportowym mężczyźni
2) Ocena zespołowa:
Ocena zespołowa jest sumą punktów uzyskanych przez zawodników z danego
zespołu w kategorii służb mundurowych i pozostałych nie mundurowych.
W przypadku uzyskania jednakowej sumy punktów klasyfikacyjnych przez dwa
lub więcej zespołów w danej kategorii, o kolejności zajętych miejsc w klasyfikacji
generalnej decyduje wynik z pistoletu sportowego.
V.
WYRÓŻNIENIA
1) Indywidulanie
 W strzelaniu z pistoletu sportowego kobiety i mężczyźni – za zajęcie I, II, III
miejsca – medale i dyplomy, za zajęcie IV, V, VI miejsca – dyplomy,
 W strzelaniu z karabinu sportowego kobiety i mężczyźni – za zajęcie I, II, III
miejsca – medale i dyplomy, za zajęcie IV, V, VI miejsca – dyplomy.
2) Zespołowo
 Za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej puchary i dyplomy,
 Za zajęcie IV, V, VI miejsca – dyplomy.
VI.

WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ
Wręczenie wyróżnień odbędzie się po zakończeniu zawodów.

Uwaga:
Od 16 do 22 maja 2019 r. (oprócz 18 i 19 maja) istnieje możliwość
odbycia treningów strzeleckich w godzinach 16-18 przygotowujących do
zawodów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem:
601176706.
Koszt treningu: 20 strzałów – 20 zł.
ORGANIZATORZY

