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\rI. WOJf,WODZKIE MISTRZOSTWA STRZELECKIE Z BROM PNEUMATYCZNf,J

SZK6L PODSTAWOWYCH, SZKOL PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ WYCHOWANKoW BT]RS I INTERNATOW
z okazji obchod6w 100-lecia Bitny Warszawskiej.

REGULAMIN

Od wielu lat propagujemy idee patriotyzmu i obronnosci kaju wsr6d mlodziezy szkolnej
oraz wychowank6w burs i intemat6w Lublina i wojewddawa lubelskiego.

Honorowy Patronat:
Prerydent Miasta Lublin
Marszalek Wojewddztwa Lubelskiego

Patronrt:
Zwiqzsk Pilsudczyk6w RP
Akademia Mistrzdw Sportu Mistrz6w Zycia
Lubelski Zwi4zek Sf-zelecfwa SFlortowego
Zxz4d Rady Dzielnicy ,,Wieniawa"

Patronst Mediolny:
Tygodnik,,Nowy Tydzien"

@:
l. tkzewienie i kultywowanie tradycji patriotycmych.
2. hopagowanie strzelectwa sportowego wsr6d mlodziezy
3. Wylonienie najlepsrych zawodnik6w.
4. Sportowa rywalizacja.

Orsatrizrtor:
Bursa Szkolna Nr I w Lublinie,
Wojew6dzka Organizacja Ligi Obrony klraju w Lublinie.

UCZESTNICY:
&osobowe drurvnv (dzie\vcz4t lub chlopc6w albo zespoly mieszane) uczmi6w szk6l podstawowych,
szk6l ponadpodstawowych oraz wychowank6w burs i internat6w.
- obowiqzkowa, warns legitymacja szkolna.
Dopuszcza sig udzial wigcej nDjednej dru4,ny w zawodach po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem
zawod6w.

Sekretsrist zswod6w:
Krzysaof Iwanicki - nauczyciel-wychowawca, animator sportu

Kierownik zawod6w:
Wieslaw Bodo - nauczyciel-*ychowawca, instruktor i sgdzia PZSS

Zsloszenie udzialu
Zgloszenia mo2na dokonywad listownie na adres: Bursa Szkolna Nr l, ul. Ks. J. Popieluszki 7,20452
Lublin; faxem: 8l 53345-30 lub e-mailem: poczta@bsl.lublin.cu wykor4,stujec ,,kartg zgloszei" - do
dnir 2l lutego 2020 r.

Mi€isce i termin
Strzelnica pneumatycma w Bursie Szkolnej Nr I w Lublinie, ul. Ks. J. Popiehszki 7

5 MARCA 2020 r. (czwrtek)

@&:
Andrzej M4dry s. kl. II PZSS - sgdzia gl6wny oraz inni sgdziowie powolani przez Organizator6w.
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Proqram zrwod6wi

PRZEBIEG I ORGANIZACJA ZAWODOW

- otwarcie zawod6w,
- przeprowadzanie zawod6w,
- wrgczenie puchar6w, medali, dyplom6w, nagr64 zakofczenie zawod6w

godz. 09.00
godz. 09.15 - 17.00
godz. l7 .3O

Konkurencia:

Krrabinek pneumatyczny, Postawa stojqca
Karabinek FWB 300, kaliber 4,5 mm, odleglo$C l0 m. 5 strzldw pr6bnych, 30 shzal6w o€enianych (po 5

strzal6w do tarcry) dla szk6l ponadpodstawowych oraz burs i intemat6w - czas 30 minut, natomiast dla
szk6l podstawo}ych - 5 strzalow pr6bnych, 20 strzzl6w ocenianych, po 5 strzal6w do tarczy w czasie
20 minut.
Bloh i aEulleie zrbezricqzaig orqlnlzrtorz!' zawoddw.

KlasYfik cia:

- druiynowa za I, II, III miejsce w kategorii uczniOw szk6l podstawotTch, szk6l ponadpodstawowych oraz
wychowantdw burs i intemal6w - puchary, dyplomy, nagrody

- indywidualna oddzielnie w kategorii uczri6w szk6l podstawowych, szk6l ponadpodstawowych oraz burs
i intemat6w - dziewcz4t i chlopcdw za miejsca l, II, III - medale i dyplomy, nagrody.

Inne oostanowienia:

odpowiedzialny za realizacjg zawod6wjest Bursa Szkolna Nr I w Lublinie,
szczeg6lowych informacji udziela Wieslaw Bodo - tel. 606 423 665,
umiejgtno$d poslugiwania sig karabinkiem FWB 300 przez zawodnik6w potwierdza opiekun i bierze za
to pelnq odpowiedzialno$d,
do spraw nieom6wionych w regulaminie majq zastosowanie aktualne przepisy PZSS,
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu,
zawodnicy s4 ubezpieczeni polisq NW i OC/LOK na 2020 mk.

Grazyna Piotrowska

Dyrektor Buny Szkolnej Nr I w Lublinie

Lublin, 3 | styczei 2020 r.


