Regulamin zawodów strzeleckich
o puchar Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ostrołęce
Żołnierzy Rezerwy, Przyjaciół Wojska
oraz osób zainteresowanych pełnieniem służby wojskowej
Kadzidło 2019-09-21
1.

Cel zawodów:
1. Doskonalenie umiejętności strzeleckich oficerów i podoficerów rezerwy w bezpośredniej rywalizacji sportowej.
2. Zacieśnianie koleżeńskich więzi w środowisku oficerów rezerwy oraz utrzymywanie i rozwijanie kontaktów
z kadrą zawodową Sil Zbrojnych RP, a także ze stowarzyszeniami rezerwistów, weteranów i kombatantów.
3. Popularyzowanie w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodzieży sportu strzeleckiego.
4. Uczczenie Święta V Pułku Ułanów Zasławskich.
5. Pozyskanie ochotników do różnych form służby wojskowej w tym służby w strukturach Obrony Terytorialnej.

2.

Organizator zawodów:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45
Tel. 261-384-435, 261-384-430, 600-888-047; e-mail: wkuostroleka@wp.mil.pl www.ostroleka.wp.mil.pl
Współorganizatorzy:
1. Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; 07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 3
Tel. 602-219-227, www.obronca.org;
2. Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce;
ul. Batalionu Czwartaków 4, 07-401 Ostrołęka.

3.

Termin i miejsce zawodów: 21 września 2019 r. (sobota); Kadzidło, ul. Słoneczna 2.

4.

Program zawodów:
Konkurencje:
➢ pistolet centralnego zapłonu kal. 9 mm (P-83),
➢ tarcza – 23 p,
➢ odległość 25 m,
➢ postawa stojąc (dopuszczalne oburącz),
➢ 5 strzałów próbnych + 10 strzałów ocenianych (czas 15 minut)
Organizator zapewnia broń i amunicję.
Harmonogram strzelań:
➢ od 900 do 1200 – rejestracja zawodników
➢ 1000 – otwarcie zawodów
➢ 1030 – 1400 – zmiany startowe co 30 minut
➢ ok. 1500 – zakończenie

5.

Uczestnictwo:
Żołnierze rezerwy, przyjaciele wojska oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby wojskowej z terenu administracyjnego
WKU w Ostrołęce.

6.

Klasyfikacja: indywidualna (możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w konkurencji).

7.

Nagrody:
➢ za miejsca 1 do 3 – puchary
➢ za miejsca 1 do 6 - dyplomy

8.

Zgłoszenia:
Rejestracja telefoniczna: tel. 261-384-435
lub internetowa: e-mail: wkuostroleka@wp.mil.pl

9.

Koszty uczestnictwa: opłata startowa 25 zł (5 próbnych strzałów 10 ocenianych).

10. Sprawy różne:
➢ W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie, regulamin strzelnicy
i powyższy regulamin.

