
REGULAMIN 

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

o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej 4055 w Hrubieszowie oraz Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, zorganizowanych w ramach realizacji 

projektu pt. „Organizacja imprez i działań o charakterze poznawczym, integracyjnym 

oraz promującym podregion Gotania”, współfinansowanego (część środków stanowią 

środki własne stowarzyszenia) z konkursu Nr 2/SPPW/NGO/2013 „Od wizji do 

nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

1. Organizatorzy zawodów: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”  

     i Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie. 

2. Termin zawodów: 28 maja 2014 r. w godz. 9.00 – 13.00. 

3. Miejsce zawodów: strzelnica pistoletowa Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie   

    na terenie koszar). 

4. Cel zawodów: popularyzacja tej dyscypliny w środowisku, wzbogacenie współpracy  

    lokalnej społeczności z wojskiem oraz podniesienie umiejętności strzeleckich osób  

    uczestniczących w zawodach. 

5. Uczestnicy zawodów: 30 kobiet i 30 mężczyzn w wieku od 15 lat, którzy drogą  

    elektroniczną na adres: stowarzyszenie_bph@wp.pl lub w biurze stowarzyszenia ul. 3-go  

    Maja 37 (Dom Nauczyciela) złożą stosowne zgłoszenie-deklarację. 

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

    (wiatrówek – karabinków) 4,5 mm z odległości 20 m. Każdy z uczestników zawodów  

    będzie mógł oddać 7 strzałów do tarczy (w tym 2 strzały próbne), a suma punktów  

    zdobytych przez uczestniczkę lub uczestnika w 5 strzałach zdecyduje o zajętym miejscu.  

7. Nagrody i wyróżnienia: trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji kobiet i klasyfikacji  

    mężczyzn zostaną wyróżnione pucharami i nagrodami rzeczowymi, którymi będą tablety.    

    Osoby, które zajmą miejsca od 4 do 6 otrzymają dyplomy. Puchary, nagrody i dyplomy dla  

    uczestników zawodów zostaną wręczone podczas „Hrubieszowskiego Festynu  

    Militarnego” w dniu 14 czerwca 2014 r. Nagrody, puchary i dyplomy zabezpiecza  

    Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. 

8. Zabezpieczenie organizacyjne i logistyczne zawodów: zawody przeprowadzi komisja  

    sędziowska w składzie 3 żołnierzy zawodowych wyznaczonych przez Dowódcę 2  

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

    broń (4 szt karabinków wiatrówek 4,5 mm z lunetami) oraz materiały eksploatacyjne  

    niezbędne do przeprowadzenia zawodów (700 szt. śrutu 4,5 mm oraz 60 szt. tarcz  

    strzeleckich o wymiarach 140 X 140 mm) zabezpieczy Stowarzyszenie „Bezpieczny  

    Powiat Hrubieszowski”. 

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

    uczestników oraz protokół z przebiegu zawodów. 

 

 

                                                                                             Organizatorzy zawodów: 

                                                                                             Stowarzyszenie „BPH” 

                                                                                             Dowódca 2 hpr 
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