Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
w Poznaniu oraz Rawicki Klub Sportowy ,,Bock”
w Rawiczu jest organizatorem
Otwartych Mistrzostw Wielkopolski
w strzelaniu z broni pneumatycznej

Program zawodów
14.03.2015
Sala sportowa Gimnazjum w
Sierakowie Rawicz, ul.
Przyjemskiego 35

1

09:00-09:15
próbne
09:15-10.05

2

10:15-10:30
próbne
10:30-11:20

3

4

5

Strzelnica OSiR Rawicz
Sierakowo ul. Leśna

09:00-09:15
Kpn 40
próbne
j. młodszy / junior
09:15-10:00
10:10-10:25
próbne
10:25-11:10

Kpn 30
Młodzik

11:35-11:50
próbne 11:5012:40

Kpn40/Ppn 40
11:20-11:35
j. młodszy / junior/ próbne
senior
11:35-12:20

Ppn 30
Młodzik

12:50-13:05
próbne
13:05-13:55

12:30-12:45
Ppn 40
próbne
j. młodszy / junior
12:45-13:30

Ppn 30
Młodzik

Ppn 40
j. młodszy/ junior
/senior

Ppn 30
Młodzik

14:05-14:20
próbne 14:2015:10

Kpn 40
j. młodszy/
junior/senior

Kpn 30
Młodzik

13:40-13:55
próbne
13:55-14:40

Dekoracja Mistrzów Wielkopolski w każdej kategorii wiekowej pół godziny
po zakończeniu ostatniej zmiany w sali sportowej Gimnazjum w
Sierakowie.
Po dekoracji losowanie zawodników dodatkowo startujących w finale oraz
rozpoczęcie Super Finału z- Kpn, a następnie z - Ppn
Wręczenie pucharów, nagród, dyplomów, certyfikatów, upominków
bezpośrednio po finale.
Wyniki zawodów, zdjęcia – www.bock.rawicz.pl



Nagrody:






za zajęcie miejsca 1- 3 : medale, w kategorii młodzików,
juniorów młodszych, juniorów i seniorów
za zajęcie miejsca 1- 6: dyplomy.
Finał – 1 miejsce – puchar i nagroda, 2-3 miejsce nagroda
rzeczowa, dyplomy, upominki

nagroda rzeczowa dla losowo wybranego zawodnika
spośród wszystkich startujących w zawodach (poza już
nagrodzonymi).

Klasyfikacja:



Indywidualna open z podziałem na młodzików, juniorów
młodszych, juniorów i seniorów w kategorii pistolet i
karabin pneumatyczny o tytuł Mistrza Wielkopolski
Finał : Ppn i Kpn – o Puchar Prezesa WZSS

Do finału kwalifikuje się 2 najlepszych seniorów (-ek),
2 najlepszych juniorów (-ek), 2 najlepszych juniorów (-ek)
młodszych, 2 najlepszych młodzików (-czek). Dodatkowo
w finale będą uczestniczyć 2 osoby losowo wybrane spośród
wszystkich zawodników startujących w zawodach.
Przebieg finału:
Informacje
dodatkowe:

Organizator
zawodów




czas przygotowawczy i strzały próbne: 5min,
czas na oddanie strzału ocenianego: 50s,



obowiązuje komenda START/STOP,



po 3 oddanych strzałach (czas 150s) podsumowanie
wyników, odpada 3 zawodników z najgorszym rezultatem,



od 4 strzału - eliminowana jest osoba która w danej serii
uzyska najniższą wartość strzału, do wyłonienia
najlepszego strzelca w karabinie i pistolecie (decyduje
pojedynczy strzał),



w przypadku równych wyników zawodników zagrożonych
odpadnięciem, decyduje strzał barażowy – 30 sekund.




Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
organizator bezpośredni : RKS ”BOCK” Rawicz

