
Organizator zawodów:   Warmiński Klub Strzelecki "10"  
 
                                Rodzaje strzelań: strzelba, karabin, pistolet 

                   Termin zawodów:  19 lipca 2020 r. 
                 

                              Miejsce : Mątki /k. Jonkowa 
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Olsztyn, 2020-07-10 

Stage 1   Desert Storm “An Najaf”  

Stage 2   Desert Storm “Al Hillah”  
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Strzelba-5 (indywidualnie) 
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1. Cel zawodów: 

 doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz wymiana 
doświadczeń pomiędzy klubami i zawodnikami w zakresie rozwijania strzelectwa i sprawności 
fizycznej, 

 rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur, 

 propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych. 

2. Organizator zawodów 

Organizator bezpośredni: Warmiński Klub Strzelecki "10"  
ul. Pieniężnego 18, 10-003 Olsztyn  
https://wks10.pl 

Kierownik zawodów (MD):   Wojciech Zawadzki e-mail:  wojciech.mariusz.zawadzki@gmail.com 
Sędzia Główny (RM):           Adam Minkowski    e-mail:  pleco@poczta.fm 
 
 

3. Termin i miejsce zawodów. 

 przyjazd i rozpoczęcie: 19 lipca 2020 r. godz. 9:00 

 rozegranie i zakończenie zawodów w dniu 19 lipca 2020 r . 

 strzelnica Warmińskiego Klubu Strzeleckiego “10” w Olsztynie, miejscowość Mątki - mapa 
dojazdu znajduje się na stronie w/w klubu  https://wks10.pl 

 współrzędne GPS:     55°49’54.4N   20°21’25.5E 

4. Program zawodów – konkurencje. 

Opis konkurencji - w ramach zawodów rozgrywane będą konkurencje: 

Stage 1   Desert Storm “An Najaf” (Strzelba + Karabin) 

Stage 2   Desert Storm “Al Hillah” (Strzelba + Pistolet) 

 
Harmonogram strzelań: 

9.00  – otwarcie Zawodów; 
 

9.15 – rozpoczęcie strzelań na  Stage 1 "An Najaf" (oś 50 m) w/g następującego porządku: 

Zawodnicy startują zgodnie z przydziałem do Squad'ów w kolejności startowej odwrotnej do 
kolejności dokonywanych zapisów w procesie rejestracji: 

  9.15 - 10.00    Squad I     (4 zawodników) 

10.00  - 11.00   Squad II    (6) 

11.00  - 12.00   Squad III   (6) 

12.30  - 13.30   Squad IV  (6) 

13.30  - 15.00   Squad V   (10) 

Każda grupa oddzielnie przechodzi briefing toru. 
 

9.15 – rozpoczęcie strzelań na  Stage 2  "Al Hillah" (oś 25 m) w/g następującego porządku: 

   9.15 - 12.00 - pierwsza tura strzelań       

  12.00-12.30 – przerwa na posiłek 

  12.30 - 15.00 - druga tura strzelań                

https://wks10.pl/
https://wks10.pl/
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           Zawodnicy startują wg kolejności stawienia się na tor. 

 

ok. 15.00 - 15.30 – dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów. 
 

Harmonogram może ulec zmianom w zależności od ilości uczestników i tempa przeprowadzania 
poszczególnych konkurencji. 

 

Szczegółowy opis konkurencji wraz z wizualizacją torów zawiera Załącznik do Regulaminu. 

 

5. Uczestnictwo 

W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodniczą PZSS 
lub członkowie klubu WKS10 bez licencji. 

Zawodnicy mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie konkurencji rozgrywanych w ramach jednej 
klasy. 

 

W każdej z konkurencji możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika. 

 

Uwaga! Każdy zawodnik przystępujący do konkurencji musi obowiązkowo być 
wyposażony w ochronniki słuchu i okulary ochronne! 

 

W zawodach mogą brać też udział osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów i 
podlegają klasyfikacji (przy spełnieniu ogólnych warunków). Kierownik zawodów może 
zorganizować prematch dla osób funkcyjnych. O dopuszczeniu do prematch'u decyduje 
Kierownik zawodów lub Prezes WKS "10".  
 
 

6. Klasyfikacja  

W rozgrywanych zawodach prowadzone będą klasyfikacje podstawowe (liczone do 
osobostartów): 
1. Stage 1   Desert Storm “An Najaf” w klasie STANDARD 
2. Stage 1   Desert Storm “An Najaf” w klasie SEMIAUTOMATIC 
3. Stage 2   Desert Storm “Al Hillah” w klasie STANDARD 
4. Stage 2   Desert Storm “Al Hillah” w klasie SEMIAUTOMATIC 

 
Ponadto, wprowadza się dodatkowe klasyfikacje generalne w ramach klas: 
5. Desert Storm 2020  w klasie STANDARD            (1. Stage 1 + 3. Stage 2) 
6. Desert Storm 2020  w klasie SEMIAUTOMATIC  (2. Stage 1 + 4. Stage 2) 
 

7.  Nagrody 

W ramach klasyfikacji generalnych 5. i 6. organizator przewiduje statuetki dla miejsc I - III 
 
Ponadto pojawią się dodatkowe nagrody niespodzianki, np: za "rozbrojenie ładunku C4", 
w drodze losowania uczestników, itp. 
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8. Zgłoszenia 

Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego  
dostępnego na stronie:  https://wks10.pl 

W zgłoszeniu należy podać: 

 imię i nazwisko,  

 kontakt (telefon lub mail) - opcjonalnie 

 nazwę klubu sportowego (jeżeli dotyczy),  

 konkurencje w których zawodnik zgłasza udział, 

 klasę sprzętową  

 w przypadku Stage 1 - nr Squad'u / godzinę startu 
 
 

9. Koszty uczestnictwa 

Opłaty startowe: 

Tor Nazwa konkurencji Opłata przelewowa 

 Stage 1 “An Najaf” 2-Gun S+K 60 zł 

Stage 2  “Al Hillah” 2-Gun S+P 40 zł 

Pozostałe koszty pobytu / ewentualne noclegi i wyżywienie/ ponoszą uczestnicy zawodów. 

W ramach opłaty startowej – ciepły posiłek na zasadzie cateringu lub grill’a. 

Osoby pełniące funkcje związane z organizacją zawodów są zwolnione z opłat.  

Funkcje zwolnione z opłat określa Kierownik zawodów lub Prezes WKS10. 

 

Uiszczenie opłat następuje w drodze przelewu na konto (do 17.07.2020)  

41 1160 2202 0000 0003 0761 2868 
Warmiński Klub Strzelecki 10 w Olsztynie 

ul. Pieniężnego 18    10-003 OLSZTYN 

 

W przypadku wykonywania przelewu w ostatni dzień należy zabrać ze sobą wydruk potwierdzenia przelewu. 

 

10. Sprawy różne 

Organizator zapewnia: 
a) profesjonalną obsługę sędziowską, 
b) ciepły poczęstunek (catering / grill), 
c) dobrą zabawę 

 
 Wnoszenie odwołań i pozostałe ustalenia: 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu zawodów i przepisów strzeleckich przysługuje 
sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie 
późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w 
wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu wpłacona opłata podlega zwrotowi. Organizator 
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 


