
REGULAMIN 

„Zawodów strzeleckich z broni sportowej pneumatycznej w konkurencji kobiet i 
mężczyzn o Puchar Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie oraz 
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. 

1. Organizatorzy zawodów: Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” i  
    Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie. 
2. Termin i miejsce zawodów: 15 czerwca 2015 r. godz. 10.00, strzelnica Jednostki  
    Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego. 
3. Cel zawodów: popularyzacja tej dyscypliny w środowisku, wzbogacenie  
    współpracy lokalnej społeczności z wojskiem oraz podniesie umiejętności  
    strzeleckich osób uczestniczących w zawodach. 
4. Uczestnicy zawodów: uczennice i uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad  
    gimnazjalnych z Hrubieszowa, zgłoszeni do udziału w zawodach przez dyrekcje  
    szkół w formie elektronicznej na adres stowarzyszenie_bph@wp.pl oraz inne   
    osoby w ramach zgłoszeń indywidualnych. 
5. Listy zgłoszeniowe uczniów w formie skanów powinny zawierać: 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 z odległości 25 m, w pozycji   
    leżącej. Każdy z uczestników zawodów będzie mógł oddać 5 strzałów do tarczy, a    
    suma punktów zdobytych przez uczestniczkę lub uczestnika zdecyduje o zajętym  
    miejscu.  
7. Nagrody i wyróżnienia: pierwsze miejsce w klasyfikacji kobiet zostanie  
    wyróżnione Pucharem Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat  
    Hrubieszowski”, a w klasyfikacji mężczyzn Pucharem Dowódcy Jednostki  
    Wojskowej Nr 4055 w Hrubieszowie. Miejsca drugie i trzecie w obu klasyfikacjach  
    zostaną wyróżnione statuetkami Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „BPH” i  
    Dowódcy JW. Nr 4055. Koszty pucharów, statuetek i ewentualnie gadżetów  
    pokrywają organizatorzy względnie pozyskani sponsorzy. 
8. Zabezpieczenie organizacyjne i logistyczne zawodów: zawody przeprowadzi    
    kadra wojskowa wyznaczona przez Dowódcę 2 Hrubieszowskiego Pułku  
    Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, a broń (4 szt.  
    karabinków wiatrówek 4,5 mm) 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”. 
9. Dokumentacja zawodów: z przebiegu zawodów sporządza się listę uczestniczek  
    i uczestników oraz protokół z przebiegu zawodów. 
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