
IV OGÓLNOPOLSKIE PODZIEMNE ZAWODY STRZELECKIE Z BRO NI 
PNEUMATYCZNEJ 

17-19 września 2010 r. Bochnia 
(Zawody przeprowadzone zostaną w Kopalni Soli – 250 metrów pod powierzchnią ziemi) 

Wstępny program zawodów: 
17.09.2010, piątek  

od 18.00 przyjazd i zakwaterowanie zawodników  
20.00 Odprawa techniczna 

18.09.2010, sobota  
Od 7.15 – 10.00 zjazdy zawodników do kopalni 

Zmiana I Strzelnica II Strzelnica 
I 8.00 – 9.15 8.00 – 9.15 
II 9.30 – 11.15 9.30 – 10.45 
III 11.30 – 13.15 11.00 – 12.15 
IV 13.30 – 14.45 12.30 – 13.45 
V 15.00 – 16.45 14.00 – 15.15 

 

VI 17.00 – 18.45 15.30 – 16.45  
19.09.2010, 
niedziela 

10.00 – 12.00 Strzelanie „ Finału”  

Uwaga – w zaleŜności od ilości zgłoszeń program godzinowy moŜe ulec zmianom 
Sprawy 
organizacyjne: 

Opłata startowa - 40 zł/osobostart 
KaŜdy ze strzelających ma 2 osobo starty. 

Konkurencje: Kpn - 40 kobiety, Kpn - 40 juniorki, 
Kpn - 40 juniorki młodsze, Kpn - 30 młodziczki, 
Kpn - 60 męŜczyźni, Kpn - 60 juniorzy, 
Kpn - 40 juniorzy młodszy, Kpn - 30 młodzicy, 
Ppn - 40 kobiety, Ppn - 40 juniorki, 
Ppn - 40 juniorki młodsze, Ppn - 30 młodziczki, 
Ppn - 60 męŜczyźni, Ppn - 60 juniorzy, 
Ppn - 40 juniorzy młodsi, Ppn - 30 młodzicy 
Pełna klasyfikacja po 2 strzelaniach. 
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem, oraz przepisami 
ISSF 
Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięzcom nagród nastąpi po ok.30 
min. od zakończenia strzelań. 

Nagrody: za 3 pierwsze miejsca w kaŜdej konkurencji, dyplomy, medale, upominki, 
Zakwaterowanie: Bursa Szkół Ponadgimnazjalnych – nocleg 25zł /osobę 
WyŜywienie:  Bursa : śniadanie, kolacja po 5,00 zł, obiadokolacja – 15 zł . Uzdrowisko 

pod ziemią – obiad 30,00 zł Kluby zobowiązane są do zgłoszenia 
rezygnacji z zakwaterowania i wyŜywienia(jeŜeli było zamówione) do 
14.09.2010. W innym przypadku obciąŜone zostaną za pierwszą dobę 
pobytu z pełnym wyŜywieniem. 

Opłaty: Koszty związane z przejazdem, noclegiem i wyŜywieniem pokrywają 
uczestnicy.  Wynagrodzenie sędziów, osób funkcyjnych, zjazd do kopalni , 
pobyt zawodników  w Uzdrowisku w czasie zawodów, zwiedzanie kopalni, 
zakup nagród, pokrywają organizatorzy. 

Organizator: Ognisko TKKF „Promień” – Bochnia  
Zgłoszenia: Zgłoszenie imienne (będą wykonane certyfikaty strzelania pod ziemią) z 

podaniem konkurencji, ilości noclegów (17/18 18/19) i posiłków naleŜy 
przesłać drogą elektroniczną na adres promienbochnia@wp.pl lub 
mbalicki1@wp.pl lub listownie na adres M. Balicki skr.poczt.67 32-700 
Bochnia do dnia 10.09.2010 (korekta do dnia 14.09.2010) 

O przyj ęciu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń !!! 
W przypadku pytań i wątpliwości techniczno-organizacyjnych prosimy o  
bezpośredni kontakt z Kierownikiem Zawodów Mieczysław Balicki tel. 
603-411-112 lub e-mail mbalicki1@wp.pl  


