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Kielce, 2018 r. 

Projekt sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 



Turniej Sportów Obronnych o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego  

Cel zawodów:  

 opularyzaca i upowszecnianie strzelectwa wśród uczniów klas ponadgimnazalnyc,  

 yłonienie nalepszyc zawodników i drużyn strzeleckic,  

 cena poziomu sportowego zawodników,  

rganizator zawodów:  

- Bezpośrednim organizatorem zawodów est  Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe, 25-334 

Kielce, l. Moniuszki 2b 

rogram zawodów:  

 Konkurenca Karabin Sportowy – 10 strzałów leżąc z wykorzystaniem podpórki.  

Uczestnictwo:  

Turnie ma carakter otwarty.  zawodac mogą brać udział  3 -5 – osobowe zespoły szkół 

ponadgimnazalnyc,  zarówno cłopcy, ak i dziewczęta oraz opiekuna- kierownika drużyny,  które 

dokonaą pisemnego zgłoszenia na formularzu załączonym do ninieszego regulaminu – załącznik nr 1 

wraz z oświadczeniem Dyrektora Szkoły – załącznik nr 2. 

Klasyfikaca:  

 rzeprowadza się klasyfikace indywidualną i zespołową (razem dla dziewcząt i  

cłopców),  

  celu wyłonienia nalepszego zespołu w grupie dziewcząt i cłopców sumue się  

punkty zdobyte przez zawodników,  

arunki strzelania:  

 Broń karabin sportowy kal. 5,6 mm o zamkniętyc przyrządac celowniczyc, waga  

do 5 kg. – dostarczona przez organizatora,  

 munica – dostarczona przez organizatora,  

 Tarcza – 154,4/112,4 mm  

 dległość 50 m,  

 iczba strzałów próbnyc 5 szt., ocenianyc 10 szt.  

 Czas strzelania łącznie ze strzałami próbnymi 15 minut.  

 



Termin:  

–  18 październik 2018 r.  

Miesce:  

- strzelnica sportowa ZSM w Kielcach ul. Jagiellońska 32.  

yróżnienia:  

 a zaęcie I – III miesca drużyny otrzymuą: pucary, medale,   

 a zaęcie I – III miesca indywidualnie: pucary, medale, nagrody rzeczowe. 

szyscy uczestnicy zawodów  otrzymuą pamiątkowy pucar-statuetkę.  

rzewidziano nagrody rzeczowe dla opiekunów zwycięskic drużyn – za miesca 1-3. 

asady Finansowania:  

 Koszty organizacyne pokrywa organizator zawodów,  w tym obiad dla uczestników 

 Koszty przyazdów, indywidualnego ubezpieczenia zawodników pokrywaą organizace deleguące.  

 

Różne:  

 Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwyc 

wypadków  

 a dyscyplinę drużyny odpowiada opiekun,  

 Do spraw omówionyc w regulaminie maą zastosowanie aktualne przepisy SS,  

 stateczna interpretaca postanowień ninieszego Regulaminu należy do rganizatora,  

 głoszenia zespołów do zawodów należy przesłać do 8 października 2018  na adres  

imprezy@tvsports.pl  Strona internetowa organizatora www.bilard.kielce.pl 

   przyęciu na zawody decydue koleność zgłoszeń.  

  awodników obowiązue ubiór sportowy  

 Dodatkowyc informaci o zawodac udziela Izabela Gajek – Świętokrzyskie Stowarzyszenie 

Sportowe,  Tel. 608 200 683 

 rganizator zastrzega możliwość odwołania imprezy w przypadku małe liczby uczestników.   

 dniu zawodów uczestnikom zostaną przekazane do podpisu oświadczenia dot. zgody na 

przetwarzanie danyc osobowyc na cele zawodów.  

 


