VIII Ogólnopolskie Podziemne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej
10-12.10.2014 r., Bochnia
(Zawody przeprowadzone zostaną w Kopalni Soli – 250 metrów pod powierzchnią ziemi)
Program zawodów
10.10.2014, piątek
od 18.00 przyjazd i zakwaterowanie zawodników
20.00 Odprawa techniczna
11.10.2014, sobota – Strzelnica w kopalni
Od 7.15 oraz
zjazdy zawodników do kopalni
od 10.00 – 10.30
8.00 – 9.15 I zmiana
9.30 – 11.15 II zmiana
11.30 – 13.15 III zmiana
13.30 – 14.45 IV zmiana
15.00 – 16.45 V zmiana
17.00 – 18.45 VI zmiana
ok.11.20 i 15.00 Wycieczki (zwiedzanie kopalni)
12.10.2014, niedziela – Strzelnica w I LO w Bochni
9.30 – 12.30 Finały w Kpn i Ppn
Superfinał

Uwaga – w zależności od liczby zgłoszeń program
godzinowy może ulec zmianom
Sprawy
Opłata startowa - 40 zł
organizacyjne:
Konkurencje:
Kpn,Ppn – 30 młodziczki, młodzicy
Kpn,Ppn - 40 kobiety, juniorki, juniorki
młodsze, juniorzy młodsi
Kpn,Ppn - 60 mężczyźni, juniorzy,
Finał Kpn i Finał Ppn
Superfinał (wg odrębnych ustaleń)
Zawody przeprowadzone zostaną
zgodnie z regulaminem, oraz przepisami
ISSF Ogłoszenie wyników i wręczenie
zwycięzcom nagród nastąpi po ok.30
min. od zakończenia strzelań.
Nagrody:
Za 3 pierwsze miejsca w każdej
konkurencji dyplomy, medale, upominki.
Wszyscy uczestnicy finałów otrzymają

nagrody rzeczowe (tablety, aparaty,
kamerki i inne nagrody rzeczowe) .
W Superfinale za I m-ce prestiżowy
PUCHAR
Zakwaterowanie: Bursa Szkół Ponadgimnazjalnych,
Ośrodek Szkolno Wychowawczy –
nocleg 30zł /osobę, lub hoteliki (ok. 40
zł)
Wyżywienie:
Bursa :całodzienne wyżywienie – 30 zł.
Możliwość spożycia obiadu pod ziemią
– obiad 30,00 zł (tylko po zgłoszeniu).
Kluby zobowiązane są do zgłoszenia
rezygnacji z zakwaterowania i
wyżywienia (jeżeli było zamówione) do
4.10.2014. W innym przypadku
obciążone zostaną za pierwszą dobę
pobytu z pełnym wyżywieniem.
Opłaty:
Koszty związane z przejazdem,
noclegiem i wyżywieniem pokrywają
uczestnicy. Wynagrodzenie sędziów,
osób funkcyjnych, zjazd do kopalni ,
pobyt zawodników w czasie zawodów,
zwiedzanie kopalni, zakup nagród,
pokrywają organizatorzy.
Organizator:
Ognisko TKKF „Promień” – Bochnia
Zgłoszenia:
Zgłoszenie imienne (będą wykonane
certyfikaty strzelania pod ziemią) z
podaniem konkurencji, ilości noclegów
(10/11 11/12) i posiłków należy przesłać
drogą elektroniczną na adres
promienbochnia@wp.pl lub
mbalicki1@wp.pl lub listownie na adres
M. Balicki skr.poczt.67 32-700 Bochnia
do dnia 3.10.2014 (korekta do dnia
6.10.2014)
O przyjęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń !
Kontakt Mieczysław Balicki tel. 603-411-112 lub e-mail
mbalicki1@wp.pl

