Zawody Grand Prix
"PIRO Nietoperek"
level 3
(Pistolet i Rewolwer Obronny)
Regulamin zawodów
Organizator:

Klub Strzelecko - Kolekcjonerski „Kaliber 7,62” ze Skwierzyny
przy współpracy z Centrum Strzeleckim „Nietoperek”
Kierownik zawodów – Andrzej CHYLIŃSKI
Skład sędziowski - zostanie przedstawiony w trakcie otwarcia zawodów.

Termin i miejsce:

06-07 sierpień 2022r. strzelnica Centrum Strzeleckiego "Nietoperek" w
miejscowości Nietoperek koło Międzyrzecza, woj. lubuskie Strzelnica
zlokalizowana jest przy "starej" drodze nr 3 Międzyrzecz - Świebodzin w
odległości 1 km za miejscowością Nietoperek w kierunku Kaławy, po prawej
stronie drogi. Współrzędne geograficzne lokalizacji strzelnicy:

52°23'27.2"N 15°31'55.0"E
Cel zawodów:

podnoszenie umiejętności strzeleckich,
popularyzacja sportów strzeleckich,
integracja środowisk strzeleckich.

Warunki uczestnictwa:

w zawodach mogą brać udział wyłącznie członkowie stowarzyszeń i klubów
strzeleckich oraz prywatni posiadacze broni

Konkurencje:

Przewiduje się przeprowadzenie 16 konkurencji strzeleckich w oparciu o
regulamin PIRO. Minimalna ilość amunicji 200 szt.

PRZEPISY ZAWODÓW SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE:
https://www.piro.org.pl/przepisy.html

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zawodach zobowiązane są do rejestracji
na stronie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehfrYnGjim88vqPILk1HUpyQxY2MRT4fNhnrWm6X62mhdyqA/vi
ewform
do dnia 02 sierpnia 2022 roku w celu potwierdzenia swojego uczestnictwa oraz uiszczą opłatę startową na
konto:

Centrum Strzeleckie Nietoperek
56 1050 1911 1000 0092 1699 2595
tytuł wpłaty: PIRO - imię, nazwisko zawodnika
O kolejności zapisu na zawody decyduje czas dokonania "pełnej" rejestracji tj. wniesienia opłaty
startowej (zaksięgowania na koncie organizatora zawodów). W zawodach przewidziane jest 8 składów
dziesięcioosobowych.

Broń i amunicja - własna
Organizator zawodów nie zapewnia broni i amunicji.
Konkurencje: Przewiduje się przeprowadzenie konkurencji na 16 torach sytuacyjnych, które zostaną
omówione w czasie odprawy do zawodów.
Minimalna ilość amunicji (strzałów) - 200 szt.

Inne:

Na terenie strzelnicy obowiązywać będą zasady bezpieczeństwa zgodne z regulaminem strzelnicy.

Kontakt: Andrzej Chyliński - tel. 604 454 477, e-meil: biuro@strzelnicanietoperek.pl
Klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla poszczególnych konkurencji – przewidziane dyplomy i
medale dla zwycięzców.
Harmonogram zawodów:
06.08.2022 - primecz
07.08.2022 - zawody
08:00 – rejestracja zawodników
09:00 – otwarcie zawodów, omówienie zasad
09:15 – 17:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich
17:20 – wręczenie wyróżnień i zakończenie zawodów
Koszty uczestnictwa w zawodach:
- 300 zł dla osób, które dokonają rejestracji i wpłaty na konto do dnia 27.07.2022r
- 400 zł dla osób, które dokonają rejestracji i wpłaty na konto w terminie od 27.07.2022r

Ze względu na wymogi formalne oraz celem zapewnienia odpowiedniej ilości środków technicznych,
ostateczny termin zgłoszenia udziału w zawodach ustala się na dzień 02 sierpnia 2022 roku, godz. 15:00 i jest
terminem nieprzekraczalnym. Organizator zapewnia sobie prawo wcześniejszego zamknięcia rejestracji
zawodników w związku z ograniczoną ilością miejsc startowych.
Zawody zostaną rozegrane, niezależnie od panujących warunków pogodowych ☺.

