
Zawody Strzeleckie 
Puchar Jesieni - Bełchatów 2018 

V Runda Pucharu Województwa Łódzkiego Młodzików 
Regulamin 

 
1. Cel zawodów: 
- wyłonienie najlepszych zawodników województwie łódzkim w kategorii młodzików, 
- możliwość rywalizacji zawodników województwa łódzkiego w kategorii młodzików,  
- popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców województwa, 
- promocja Bełchatowa jako miasta przyjaznego dla sportu strzeleckiego. 
 
2. Organizator: 
- BKL - Sekcja Strzelectwa Sportowego "Iglica" Bełchatów, 
- Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, 
- Koordynatorem projektu „Pucharu Województwa i Finału” oraz rankingu jest Łódzki Związek 
   Strzelectwa Sportowego – trener Grzegorz Pietrzyk  
 
 

Honorowy patronat Prezydent Miasta Bełchatowa p. Mariola Czechowska 
 
 
3. Termin i miejsce zawodów: 
- 09 września (niedziela) 2018 r. Hala Energia ul. Henryka Jana Dąbrowskiego 11, 97-400 
Bełchatów 
 - od godz. 09:00 do godz. 15.00 , tel. 500-502-803 lub 601-520-025 
 
4. Program zawodów: 
- 1 zmiana Kpn40 i Ppn40 – strzały próbne: 09.00 – 09.15  konkurencja: 09.15 – 10.15 
- 2 zmiana Kpn50 i Ppn50 – strzały próbne: 10.30 - 10.45  konkurencja: 10.45 – 12.00 
- 3 zmiana Kpn60 i Ppn60 – strzały próbne: 13.00 – 13.15  konkurencja: 13.15 - 14.45 
 

Uroczysta dekoracja w klasyfikacji młodzicy i juniorzy młodsi o godz. 12.20 
Zakończenie zawodów i dekoracja seniorów o godz. 15.00 

 
5. Uczestnictwo: 
- dowolna ilość zawodników w powyższych konkurencjach posiadających licencje PZSS. 
 
6. Klasyfikacja: 
- wyłącznie indywidualna dla każdej konkurencji i kategorii wiekowej. 
 
7. Nagrody: 
- puchary dla najlepszych strzelców za I miejsce w poszczególnych konkurencjach, 
- za miejsca I-III medale, 
- za miejsca I-VI dyplomy. 
 
8.Zgłoszenia: 
- ilościowe imienne z nazwskiem zawodników należy zgłaszać do 02 września br. na adres: 
 e-mail:iglicabelchatow@wp.pl 
 telefon: 500-502-803 lub 601-520-025,  
- w dniu zawodów wyłącznie w miarę wolnych miejsc. 
 
 

mailto:e-mail:iglicabelchatow@wp.pl


9. Koszty uczestnictwa: 
- koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizacje zgłaszające, 
- startowe – młodzicy 20 zł od jednej konkurencji, juniorzy młodsi 30 zł, juniorzy i seniorzy 40 zł 
   od jednej konkurencji. 
 
10 Sprawy różne: 
- w zawodach obowiązują przepisy ISSF oraz powyższy regulamin, 
- wejście zawodników na stanowiska strzeleckie na 10 minut przed rozpoczęciem czasu 
   przygotowawczego i strzałów próbnych, 


