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Zgodnie z Planem Zamierzeń Działalności Programowej LOK w 2021 roku (po korektach)
BIURO MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK jest organizatorem
OTWARTYCH OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW LOK MŁODZIKÓW,
JUNIORÓW I SENIORÓW W STRZELECTWIE SPORTOWYM
Zawody odbędą się na strzelnicy pneumatycznej i kulowej
TOSiSS LOK w Tarnowie, w dniach 26-29 sierpnia 2021 r.
w następujących konkurencjach i kategoriach:

WYKAZ KONKURENCJI:
•

seniorzy (od 21 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 60, Kdw 60 l., Kdw 3x20, Ppn 60, Pst 3x20, Pdw 60, Pcz 30d,
Psp 30d OPEN⃰

•

seniorki (od 21 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 60, Kdw 60 l., Kdw 3x20, Ppn 60, Psp 30+30; Psp 30d OPEN⃰⃰

•

juniorzy oraz juniorzy młodsi (od 16 do 20 lat – liczy się rok urodzenia):

Kpn 60, Kdw 60 l. Kdw 3 x 20, Ppn 60 , Pdw 60
Wyjątek w strzelaniach do punktacji generalnej zawodów:
Juniorzy (18-20 lat) strzelają konkurencję: Pst 3 x 20
Juniorzy młodsi (16-17 lat) strzelają konkurencję: Psp 30+30
•

juniorki oraz juniorki młodsze (od 16 do 20 lat – liczy się rok urodzenia):

Kpn 60, Kdw 60 l., Kdw 3x20, Ppn 60, Psp 30+30
•

•

młodzicy (do 15 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 40, Ksp 40 l., Ksp 3x20, Ppn 40, Psp 30+30; Pdw 40⃰
młodziczki (do 15 lat – liczy się rok urodzenia):
Kpn 40, Ksp 40 l., Ksp 3x20, Ppn 40, Psp 30+30

Konkurencje zostaną rozegrane zgodnie z przepisami ISSF, PZSS oraz regulaminem
zawodów. Klasyfikacja zgodnie z regulaminem zawodów oraz wytycznymi ZG LOK.
Konkurencje: Pdw 40⃰ oraz Psp 30d OPEN⃰⃰ nie są wliczane do punktacji zawodów.

PROGRAM MISTRZOSTW

•

26.08. 2021 r. (czwartek)
od godz. 12:00 przyjazd ekip;
od godz. 12:00 czynne jest Biuro Zawodów:
bieżąca informacja o zawodach, aktualizacja danych, wydawanie
numerów startowych,
od godz. 12:00 dostęp do stanowisk kontroli broni i wyposażenia.
godz. 19:00 – Konferencja techniczna.

•

•

•

27.08. 2021 r. (piątek)
godz. 7:45-21:45 – konkurencje strzelań pneumatycznych (Kpn 60);
godz. 8:45-16:00 – konkurencje strzelań kulowych (25 m) – młodzicy/młodziczki;
godz. 8:45-14:35 – konkurencje strzelań kulowych (50 m) – młodzicy/młodziczki.
28.08. 2021 r. (sobota)
godz. 7:45-21:45 – konkurencje strzelań pneumatycznych (Ppn 60);
godz. 8:45-16:30 – konkurencje strzelań kulowych (25 m);
godz. 8:30-16:00 – konkurencje strzelań kulowych (50 m).
29.08. 2021 r. (niedziela)
godz. 7:30-16:50 – konkurencje strzelań pneumatycznych (Kpn 40/ Ppn 40);
godz. 7:45 - początek konkurencji strzelań kulowych (25 m);
godz. 7:30 - początek konkurencji strzelań kulowych (50 m);
ok. godz. 16:15 – 16:30 uroczyste zakończenie zawodów.

Biuro zawodów na strzelnicy w Tarnowie jest czynne od godz. 12 w dniu
26.08.2021 do godz.19 w dniu 29.08.2021 r.
W dniach 27-29.06.2021 r. biuro zawodów jest czynne na strzelnicy od godz. 6:30.
Zgłoszenia do zawodów oraz opłata za startowe (przelew) przyjmowane są jedynie
według wzorów podanych w załącznikach) i tylko w formie elektronicznej
(edytowalnej: Word, Excel) oraz wyłącznie na podany adres e-mail:

lokbmzwzawody@gmail.com
Przelew na konto:
konto BMZW LOK nr 76 1240 4722 1111 0000 4850 5585 po
potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy dokonać przelewu do dnia 23
sierpnia 2021 r. - poniedziałek (osoby indywidualne po potwierdzeniu
przyjęcia zgłoszenia należy dokonać przelewu do dnia 25 sierpnia 2021 r. środa lub w sposób oraz w terminie uzgodnionym z organizatorem zawodów).
Zgłoszenia ilościowe (formularz), podpisane przez osobę uprawnioną, potwierdzają jedynie
ilość zawodników zgłoszonych elektronicznie. Niezbędne dla Organizatora jest dostarczenie
przez zgłaszającego drogą elektroniczną (obowiązkowy formularz) zgłoszenia
szczegółowego z niezbędnymi danymi zawodników. Zgłoszenia dostarczone do BMZW
LOK w terminie do 20 sierpnia 2021 r. zobowiązują także do wniesienia opłaty startowej
za zadeklarowaną ilość startów. Opłata startowa wynosi: 50,00.- zł brutto za każdy
osobostart. Odwołanie startu zawodnika bez obowiązku wpłacenia opłaty startowej może
nastąpić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Po tym terminie będzie
obowiązywało uiszczenie 50% opłaty startowej za każdą konkurencję (każdy osobostart),
w której zawodnik był zgłoszony.
Wszelkie informacje: lokbmzwzawody@gmail.com tel. 508-065-895
Załączniki:
Załącznik A - SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW;
Załącznik B - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ILOŚCI ZAWODNIKÓW;
Załącznik C - REGULAMIN ZAWODÓW;
Załącznik D – FORMULARZ ZAMÓWIENIA WYŻYWIENIA DLA CZŁONKÓW EKIPY;
Załącznik E - PROGRAM ZAWODÓW;
Załącznik F – ZGŁOSZENIE SĘDZIEGO PZSS DO ZAWODÓW – STAŻ SĘDZIOWSKI, PRAKTYKA.

