Zawody Jubileuszowe w 100-lecie
Odzyskania przez Polskę Niepodległości
w konkurencji MIX i Mini MIX Kpn i Ppn
Kraków, 3-4.02.2018r.
REGULAMIN ZAWODÓW
Cel zawodów:
- Wyłonienie najlepszych zespołów mieszanych oraz młodzików w konk. MIX
Organizator zawodów:
- Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie;
siedziba: ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków
- Internet - oficjalna strona MZSS: http://mzss.pl/
Termin i miejsce zawodów:
- termin przeprowadzenia konkurencji: 3-4.02.2018 r.
- zakończenia konkurencji: 3 lutego - Kpn, 4 lutego - Ppn
- adres strzelnicy: Strzelnica pneumatyczna TS ”Wisła” ul. Reymonta 22
Uczestnictwo:
- zawodniczki i zawodnicy wszystkich kat. wiekowych z klubów zrzeszonych w
MZSS, posiadający aktualną licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek
Strzelectwa Sportowego. Zawodnicy z klubów niezrzeszonych w MZSS - mogą
brać udział w zawodach, jeżeli będą wolne miejsce w zmianach wyszczególnionych
w Programie. Zawody prowadzone będą w konkurencji MIX dla par mieszanych
(kat. wiekowe sen. - jun.mł.) i Mini MIX dla młodzików. Nie ma ograniczeń w ilości
zgłoszeń par do obu konkurencji. Jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy ilość miejsc w
zmianach wyszczególnionych w Programie - nastąpi redukcja ilości par z klubów:
najpierw z klubów z poza woj. małopolskiego, następnie zrzeszonych w MZSS, które
zgłoszą ich największą ilość
Kwalifikacje:
- zespoły mieszane: członkowie zespołu oddają po 40 strzałów ocenianych,
- zespoły młodzików: członkowie zespołu oddają po 20 strzałów ocenianych
Finały:
- przeprowadzone zostaną finały odrębnie dla zespołów mieszanych i młodzików
Klasyfikacja:
- indywidualna: odrębnie zespoły mieszane i młodzicy - o miejscach I-V decydują miejsca
zajęte w finale, o dalszych miejscach decydują wyniki osiągnięte w kwalifikacjach
Nagrody:
- za miejsca I-III w klasyfikacjach zawodnicy otrzymają dyplomy i medale
Koszty uczestnictwa:
- startowe w wysokości: zespoły młodzików - bezpłatnie (zespoły młodzików z klubów
niezrzeszonych w MZSS - 30,00 zł), zespoły mieszane - 60,00 zł
Sprawy różne:
- przydział stanowisk dla klubów w poszczególnych zmianach zostanie dokonany po
zamknięciu zgłoszeń i zamieszczony na stronie internetowej MZSS;
- kontrola broni wyrywkowa po konkurencji
- w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzje podejmowane będą zgodnie
z przepisami dot. konkurencji MIX, zawartych w przepisach PZSS

Program zawodów
3.02.2018 - sobota
9:00 próbne

9:10-10:00

Zespoły mieszane Kpn 40

10:15 próbne

10:25-11:15

Zespoły mieszane Kpn 40

11:30 próbne

11:40-12:30

Zespoły mieszane Kpn 40, Zespoły młodzików Kpn 20

12:45 próbne

12:55-13:20

Zespoły młodzików Kpn 20

10m

13:30 początek finału

Zespoły mieszane Kpn

15:00 początek finału

Zespoły młodzików Kpn

4.02.2018 - niedziela
9:00 próbne

9:10-10:00

Zespoły mieszane Ppn 40

10:15 próbne

10:25-11:15

Zespoły mieszane Ppn 40

11:30 próbne

11:40-12:30

Zespoły mieszane Ppn 40, Zespoły młodzików Ppn 20

12:40 początek finału

Zespoły mieszane Ppn

14:10 początek finału

Zespoły młodzików Ppn
Komunikat klasyfikacyjny

Uwaga: w zależności od liczby zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom !!!
Zgłoszenia

- zgłoszeń, tylko drogą elektroniczną należy dokonać do dnia 27.01.2018 r. Zgłoszenia
po tym terminie mogą być przyjmowane warunkowo
- adres przesyłania zgłoszeń: e- mail: bogd21@op.pl
- rodzaj zgłoszeń: ilościowe - prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do
Otwartych Mistrzostw MZSS zamieszczonym także na stronie MZSS
- wszelkich informacji telefonicznych udziela: Kisielnicki Bogusław tel. 513-036-888

