
Regulamin zawodów strzeleckich 

I Międzynarodowe Igrzyska Medyczne Białystok 2015 

1. Organizator 

Białostocki Klub Sportowy Podlasie4G Białystok 

 

2. Cele zawodów: 

- promocja sportu poprzez strzelectwo sportowe 

- integracja uczestników zawodów 

- rozwijanie współzawodnictwa sportowego 

- promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego 

 

3. Miejsce zawodów 

Strzelnica pneumatyczna Podlasie4G, ul. Legionowa 7 

Strzelnica sportowa Hubertus, ul. Produkcyjna 113 

 

4. Termin zawodów 

18.12.2015r. – strzelania pneumatyczne, ul. Legionowa 7, g. 11:00-16:00 

19.11.2015r. – strzelnica sportowa, ul. Produkcyjna 113, g. 09:00-16:00 

Godziny mogą ulec zmianie. Na bieżąco informacja będzie umieszczana na stronie www.4gsport.pl 

 

5. Rozgrywane konkurencje: 

 

18.12.2015, ul. Legionowa 7,  g. 11:00-16:00 

Pistolet pneumatyczny 10 strzałów – 15 zł 

Amunicja 4,5mm 

Ilość strzałów: 5 próbnych +10 ocenianych 

Czas: 3 min strzały próbne + 7 min strzały ocenianie  

Odległość: 10 m 

Karabin pneumatyczny 10 strzałów – 15 zł 

Amunicja 4,5mm 

Ilość strzałów: 5 próbnych +10 ocenianych 

Czas: 3 min strzały próbne + 7 min strzały ocenianie  

Odległość: 10 m 

 

Pistolet sportowy 10 strzałów – 30 zł 

Broń i amunicja kal. 5,6 mm 

Ilość strzałów: 5 próbnych +10 ocenianych 

Czas: 3 min strzały próbne + 7 min strzały ocenianie  

Odległość: 15 m 

 

19.12.2015 ul. Produkcyjna 113 g.09:00-16:00 

 

Karabin sportowy 10 strzałów – 30 zł 

Broń i amunicja kal. 5,6 mm 

Ilość strzałów: 5 próbnych +10 ocenianych 

Czas: 3 min strzały próbne + 7 min strzały ocenianie  

Odległość: 25 m 

 

Strzelba gładkolufowa 5 strzałów – 40zł 

Broń i amunicja kal. 12  

Ilość strzałów: 3 próbne +5 ocenianych 

http://www.4gsport.pl/


Czas: 3 min strzały próbne + 5 min strzały ocenianie  

Odległość: 15 m 

 

Zawodnicy strzelają na komendy sędziego prowadzącego. Po strzeleniu strzałów próbnych przestrzeliny 

są oznaczane lub zaklejane. Po wcześniejszym zgłoszeniu przez zawodnika sędziemu prowadzącemu 

możliwe jest strzelanie bez strzałów próbnych.  

Po zakończeniu strzelań przez zejściem ze stanowiska broń musi zostać sprawdzona przez sędziego 

prowadzącego.  

 

6. Broń i amunicja 

Zawodnicy biorący udział w zawodach korzystają z broni i amunicji organizatora.  

 

7. Klasyfikacja 

OPEN 

Najlepsza Kobieta 

Najlepszy Mężczyzna 

 

W sytuacji wystąpienia jednakowych wyników o kolejności zajmowanych miejsc decyduje kolejno: ilość 

dziesiątek, dziewiątek itp. Jeżeli w sposób ten nie jest możliwe rozstrzygnięcie sędzia prowadzący 

zarządza dogrywkę. 

 

8. Bezpieczeństwo 

Każdy z zawodników biorących udział w zawodach sportowych podczas I Międzynarodowych Igrzysk 

Medycznych Białystok 2015 zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i 

potwierdzenia tego własnoręcznym podpisem na metryczce konkurencji.  

 

9. Oświadczenie startującego 

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.  

Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 

883 z 2000r. z późn. Zmianami) przez Białostocki Klub Sportowy Podlasie4G Białystok oraz 

wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach, co poświadcza podpisem na metryczce. 

 

10. Protesty i reklamacje 

Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego prowadzącego należy 

składać bezzwłocznie do Sędziego Głównego.  

 

11. Zgłoszenia: 

e-mail: karolinabaszen@4gsport.pl do dnia 15.12.2015 r. (po terminie kontakt telefoniczny) 

 

wpłaty na konto bankowe: BS Brańsk o/Białystok 59 8063 0001 0100 0200 7184 0001 

SWIFT: POLUPLPR do dnia 15.12.2015 

 

kontakt :  

Karolina Baszeń 

+48 791 271 091 

mailto:karolinabaszen@4gsport.pl

