
 

 

REGULAMIN 

„Zawodów strzeleckich z broni sportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i mężczyzn o 

Nagrodę Burmistrza Miasta Hrubieszowa oraz Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 

4055 w Hrubieszowie i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. 

  1. Organizatorzy zawodów: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” i   

      Jednostka Wojskowa Nr 4055. 

  2. Termin i miejsce zawodów: 8 czerwca 2016 r. godz. 10.00, strzelnica Jednostki  

      Wojskowej Nr 4055 przy ul. Dwernickiego. 

  3. Cel zawodów: popularyzacja tej dyscypliny w środowisku, wzbogacenie  

      współpracy lokalnej społeczności z wojskiem, podniesie umiejętności strzeleckich osób  

      uczestniczących w zawodach oraz zainteresowanie lokalnego środowiska ofertą  

      wypełnienia czasu wolnego interesującym, pożytecznym i edukacyjnym zajęciem. 

  4. Uczestnicy zawodów: około 40 kobiet i mężczyzn w wieku od 15 lat, zgłaszają swój  

      udział w zawodach poprzez złożenie w formie elektronicznej na adres Stowarzyszenia  

      „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” – stowarzyszenie_bph@wp.pl Deklaracji  

      Uczestnictwa w zawodach, której druk stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. W  

      przypadku zgłoszeń młodzieży szkolnej dokonywanych przez szkoły z terenu miasta  

      Hrubieszowa możliwe jest zgłoszenie grupowe, dokonane na jednej liście, zawierające  

      dane jak w pkt. 5 regulaminu. W przypadku ilości zgłoszeń większej niż 40 osób o  

      zakwalifikowaniu do zawodów zdecyduje kolejność złożonych deklaracji (miesiąc, dzień,  

      godzina). Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy nieznacznie zakładaną liczbę osób  

      startujących w zawodach, organizatorzy zawodów rozważą możliwość dopuszczenia ich  

      do zawodów, jednak w ilości nie większej jak o 10 % liczby ustalonej w regulaminie. 

  5. Zgłoszenia grupowe uczniów: zgłoszenia grupowe uczniów w formacie pdf 

      powinny zawierać: oznaczenie szkoły,  lp., nazwisko i imię zgłaszanej uczennicy  

      lub zgłaszanego ucznia, oznaczenie klasy oraz powinny być opieczętowane i  

      podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania szkoły. 

  6. Sposób przeprowadzenia zawodów: zawody odbędą się z broni sportowej sprężynowej  

      (wiatrówek – karabinków) 4,5 mm o mocy do 17 J z odległości 20 m, w pozycji leżącej.  

      Każdy z uczestników zawodów będzie mógł oddać 7 strzałów do tarczy, a suma punktów  

      zdobytych przez uczestniczkę lub uczestnika w 5 najcelniejszych strzałach zdecyduje o  

      zajętym miejscu.  

  7. Nagrody i wyróżnienia: puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy przyznawane są  

      w dwóch klasyfikacjach: kobiet i mężczyzn. Pierwsze miejsca w klasyfikacji kobiet i  

      klasyfikacji mężczyzn zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi Burmistrza Miasta  

      (kamerami sportowymi Manta MM336PRO WIFI), pucharami Dowódcy 2hpr i  

      Prezesa Stowarzyszenia „BPH” oraz dyplomami. Osoby, które zajmą miejsca drugie i  

      trzecie w obu klasyfikacjach otrzymają nagrody rzeczowe Burmistrza Miasta (za II  

      miejsca – głośnikami mobilnymi Pionieer XWBTSP1K, za III miejsca – głośnikami    

      mobilnymi Philips BT100W) i dyplomami. Za miejsca czwarte i piąte przyznane zostaną  

      tylko dyplomy. Puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy najlepszym uczestniczkom i  

      uczestnikom zawodów zostaną wręczone podczas uroczystości Święta 2  

      Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,  

      które odbędą się 23czerwcu br. Koszt zakupu pucharów i nagród oraz przygotowania  

      dyplomów pokrywa Stowarzyszenie „BPH” ze środków pozyskanych na organizację  

      zawodów w formie dotacji w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez  

      Gminę Miejską Hrubieszów pn. „Organizacja zawodów strzeleckich z broni  

      pneumatycznej dla kobiet i mężczyzn – sposób na zagospodarowanie czasu wolnego  

      mieszkańców Hrubieszowa” oraz ze środków własnych. Odbiór nagród rzeczowych i  

      pucharów wyróżnieni kwitują osobiście na dokumentacji – druku pokwitowania –  
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      przygotowanej przez organizatorów zawodów. 

  8. Zabezpieczenie organizacyjne i logistyczne zawodów: zawody zostaną zorganizowane  

      na strzelnicy udostępnionej przez Jednostkę Wojskową Nr 4055 przy ul. Dwernickiego w  

      Hrubieszowie. Przeprowadzi je kadra wojskowa wyznaczona przez Dowódcę 2  

      Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” we  

      współpracy z instruktorem ds. strzelectwa sportowego Stowarzyszenia „Bezpieczny  

      Powiat Hrubieszowski”, a broń (4 szt karabinków wiatrówek 4,5 mm o mocy do 17 J)  

      oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do przeprowadzenia zawodów (śrut 4,5 mm oraz  

      tarcze strzeleckie o wymiarach 500 X 500 mm) zabezpieczy Stowarzyszenie „Bezpieczny  

      Powiat Hrubieszowski”. Uczestniczki i uczestnicy zawodów zostaną ubezpieczeni przez  

      organizatorów zawodów  tj. Stowarzyszenie „BPH” od skutków nieszczęśliwych  

      wypadków, a na miejsce zawodów docierają we własnym zakresie. 

  9. Dokumentacja zawodów: z przebiegu zawodów sporządza się listę uczestniczek  

      i uczestników oraz protokół z przebiegu zawodów, który podpisuje kadra  

      przeprowadzająca zawody. 

10. Z uczestnikami zawodów zostanie przeprowadzona pogadanka na temat skutków  

      alkoholizmu i sposobach zapobieganiu im oraz dostarczony zostanie konspekt jak  

      korzystać w razie potrzeby z Interaktywnego Punktu Konsultacyjnego prowadzonego  

      przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. 

 

                                                                                            

 

Organizatorzy zawodów: 
 

Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”  

Dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego  

im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 

 


