Wielkopolska Liga Strzelecka

1. Terminarz
W ramach Wielkopolskiej Ligi Strzeleckiej przeprowadzone zostaną zawody w 5
terminach. Do klasyfikacji ogólnej zostaną zaliczone wyniki najlepszych 4.

2. Konkurencje (23.07.2017)


Shoot off – pistolet centralnego zapłonu
Eliminacje: 5 celów metalowych do ostrzelania na czas, przed ostatnim celem
wymagania zmiana magazynka, 16 osób z najlepszym czasem przechodzi dalej do
fazy pucharowej. Osoby z miejsc 16-32 rozgrywają pojedynki również w systemie
pucharowym. Pojedynek trwa do 2 wygranych, zwycięzca pojedynku przechodzi
dalej. Pojedynek wygrywa osoba która zestrzeli większą liczbę celów. W
przypadku takiej samej liczby trafień decyduje szybkość położonych celów. Po
półfinałach następuje pojedynek o 1 i 3 miejsce.



Strzelba dynamiczna
10 strzałów – do ostrzelania 10 poperów, przebieg zaczyna się na sygnał timera,
następnie należy pobrać strzelbę oraz amunicję, załadować strzelbę 5 sztukami

amunicji a następnie ostrzelać cele. Następnie przemieścić się do drugiego
stanowiska, pobrać amunicję, załadować strzelbę i ostrzelać następne 5 celów.
Za każdy nie przewrócony cel doliczana jest kara do czasu przebiegu 7 sekund.

3. Punktacja
W każdej konkurencji przyznawane są punkty za zdobyte miejsce. W ramach jednych
zawodów przeprowadzone będą 2 konkurencje. Do zdobycia w ramach jednego dnia jest
maksymalnie 200 punktów
Do punktacji ogólnej dolicza się punkty zdobyte w ramach pierwszej edycji „Ligi”
przeprowadzonej pod szyldem poprzedniego stowarzyszenia
miejsce
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4. Wymagania
Dla konkurencji dynamicznych centralnego zapłonu wymagana umiejętność
bezpiecznego posługiwania się bronią.
Wymagane są własne ochronniki słuchu oraz okulary. W przypadku konkurencji
dynamicznych z metalowymi celami reaktywnymi brak ochrony wzroku powoduje
automatyczne wykluczenie zawodnika.

5. Opłaty
Wpisowe 30 zł od konkurencji płatne przelewem.
Amunicja płatna na miejscu.
Amunicja 9mm – 1,5 zł za sztukę.
Maksymalna ilość amunicji 130sztuk
Amunicja do Strzelby 2zł sztuka
Ilość amunicji 10 sztuk.

6. Nagrody
Pierwsze miejsce w Wielkopolskiej Lidze Strzeleckiej
Darmowe przedłużenie członkostwa w stowarzyszeniu na kolejny rok oraz darmowe
wpisowe na 5 konkurencji w ramach oficjalnych zawodów stowarzyszenia Dywizjon w
ramach PZSS w roku 2018.
Drugie miejsce w Wielkopolskiej Lidze Strzeleckiej
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Darmowe przedłużenie członkostwa w stowarzyszeniu na kolejny rok oraz darmowe
wpisowe na 3 konkurencje w ramach oficjalnych zawodów stowarzyszenia Dywizjon
w ramach PZSS w roku 2018
Trzecie miejsce w Wielkopolskiej Lidze Strzeleckiej
Darmowe przedłużenie członkostwa w stowarzyszeniu na kolejny rok.

7. Rejestracja
Rejestracja na zawody odbywa się za pomocą formularza:
http://dywizjon.org/event/wielkopolska-liga-strzelecka.html

8. Konto do wpłaty
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr konta: 34 1750 0012 0000 0000 3785 4905
Tytuł przelewu: Nazwisko i Imię, WLS 23.07.2017

9. Lokalizacja
Jadąc od Poznania drogą 92, trzeba skręcić w lewo w las na pierwszych światłach za
niebieską halą ze szklarniami holenderskimi.
Można również dojechać na stację kolejową Podstolice pociągiem z Poznania i dojść
pieszo (ok. 1,5 km na północ).
Mapka: https://goo.gl/maps/7MLZ7SmXUgo
Współrzędne GPS: Szerokość geograficzna: 52.349523 | Długość geograficzna: 17.485557

10. Organizator
Stowarzyszenie Strzeleckie Dywizjon wraz z Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
oddział Poznań

11. Kontakt
Dominik Orliński
tel. 601561697
email: zawody@dywizjon.org

12. Zakończenie
Na zakończenie wydarzenia chętne osoby będą mogły w praktyce zobaczyć rozkładanie i
czyszczenie broni. Do dyspozycji będzie broń bocznego i centralnego zapłonu. Omówione
zostaną wykorzystywane narzędzia oraz używane środki do czyszczenia i smarowania

