Wielkopolska Liga Strzelecka
IV EDYCJA
MUTOWO k. Szamotuł 18.11.2017r (sobota)

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

2. Konkurencje


3 Gun centralnego zapłonu
45 celów do ostrzelania = 15 pistoletowych + 10 strzelbowych + 15 karabinowych
20 sztuk amunicji pistoletowej i 15 sztuk amunicji śrutowej, 20 sztuk amunicji
karabinowej. Konkurencja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami ligi
sportera. Szczegółowy przebieg konkurencji zostanie podany na odprawie przed
zawodami.

Wymagana broń: pistolet centralnego zapłonu, karabin centralnego zapłonu,
strzelba gładkolufowa typu pump action


3 Gun bocznego zapłonu
35 celów do ostrzelania = 15 pistoletowych + 5 strzelbowych + 15 karabinowych.
40 sztuk amunicji bocznego zapłonu, 10 sztuk amunicji śrutowej.
Konkurencja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami ligi sportera.
Szczegółowy przebieg konkurencji zostanie podany na odprawie przed
zawodami.
Wymagana broń: pistolet bocznego zapłonu , strzelba gładkolufowa, karabin
samopowtarzalny bocznego zapłonu

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 podstawowa 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.
Prosimy o przybycie w stroju który nadaje się do brudzenia.

5. Opłaty
Wpisowe 35 zł od konkurencji płatne przelewem.
Pakiet amunicji 3 GUN CZ - 120zł, płatne przelewem przed zawodami.
Możliwość zakupu osobno pakietu amunicji dla:
Pistolet – 20 sztuk – 30zł
Strzelba – 15 sztuk – 30zł
Karabin – 20 sztuk – 60zł
Pakiet amunicji 3 GUN BZ - 50zł, płatne przelewem przed zawodami.
Możliwość zakupu osobno pakietu amunicji dla:
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Pistolet – 20 sztuk – 15zł
Strzelba – 10 sztuk – 20zł
Karabin – 20 sztuk – 15zł
W cenie amunicji zapewniana jest broń
W ramach wpisowego zapewniamy poczęstunek oraz napoje
Pakiet dodatkowy: „Jestem z dziewczyną”, „Jestem z chłopakiem”
Zapraszamy wszystkich wraz z osobami towarzyszącymi.
Pakiet „Jestem z dziewczyną”:
 Wpisowe dla 2 osób na obie konkurencje – 100 zł
 Zniżka na pakiet amunicji do 3 GUN CZ – 100 zł za osobę
 Zniżka na pakiet amunicji do 3 GUN BZ – 40 zł za osobę

Prosimy o wpłaty wpisowego oraz pakietu amunicji w terminie do 7 dni od daty
rejestracji

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
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 na stronie:
https://wls.dywizjon.org

8. Konto do wpłaty
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr konta: 34 1750 0012 0000 0000 3785 4905
Tytuł przelewu: Nazwisko i Imię, WLS 18.11.2017

9. Lokalizacja
Strzelnica Sportowa Tarcza Szamotuły

Mutowo/k. Szamotuł
https://goo.gl/maps/hu1cfB4RDnP2
Start konkurencji przewidziany jest na godzinę 9:30

10. Organizator
Stowarzyszenie Dywizjon przy wsparciu Grupy Strzeleckiej ACTIVER i ekipy 3GUN - Liga
Sportera

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

12. Zakończenie
Na zakończenie rozdanie upominków oraz nagród

