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zgodnie z Rozkazem Nr 8/R Komendanta 2 Regionalnej Bazy Logi§tycznej z dnia

19.01.2016 t. W sprawie Realizacji w 2 Regionalnej Bary Logistycznej kultury fizycznej,

organizacji Wspofzawodniclwa spońowego oraz działalności instruKorsko _ metodycznej

W zakresie Wychowania fzycznego W 2016 roku" w dr|iach 22-24.03.2016 r, na obiektach

spońowych 22 WoG olsztyn odbędą się Mistrźostwa 2 Regionalnej Bazy Logislycznej

W stżelaniu i Biegach Prżehjowych,

l. organizator;

2 Regionalna Baza Logistyczna / 22 WoG olsztyn

2. Komitetolgenlzacyjny:

- pżewodniczący: ppłk PaWeł czUBKoWsKl

. członkowie| ppłk Piotr PANKoWsKl

kpt, DańUsz MAZUR

st. chor, sż, Arkadiu§z KAsPERsKl

st. chor, Arkadiusz WARDACKI

PaniMartyna DRAPIEWSKA

Pan Marek |\łloHALAK

Pan Ryszard lMlslEWcz

3, celml8trzo8lw:

, popularyzacja biegóW oraz stżelania W środowisku żołnierzy zawodowych,

wyłonienie najlep§zej drużyny mistzostw,

- Wyłonienie reprezentacji 2 Regionalnej Bazy Logistycznej do Mistlzosrw lwsp sZ,

,l. Mieisce;

22 WoG ul. saperska 1, 10-073 ol§ztyn

5. Tgrmin:

22-24.03.201a l .

6. Walunkiucz$tnictwai

Zgodnie z,Vvflyczne i rsgulaminy zawodów w sporcie powszechnym 2 Regionalnej

Bazy Logistycznej na 2016 rok'w skład zegpołu Wchodżi:

śrzelanie:

- W skład Wchodż 4 żołniezy

bieoi Dzełaiowe:

-W skład Wchodzi 5 zawodnikóW (W tym 1 kobieta żołnierz lub pracownik)

mężczyżni:
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,2 żołniezy do 35lat

_ 2 żołniezy pow, 35lai

kobietyI

- kategoda "0PEN"
7. Konkurcncie;

bieo indwidualnv na dvstansach:
- 8000 m i 3000 m - (po dwie osoby na dystansie);

-3000m-kobiety

strzelanieI
- odległość 25 m, cel- talcza §pońowa nr 4|

- liczba §tzałów - 3 próbne W ęasie 3 minut, 20 ocenianych oddanych W 4 seriach po

5 stżałów W czasie 5 minut na serię;

- czas na zmianę tarcz w po§zczegÓ|nych seńach 3 minuty,

8. Ubió]:

stżelanie I mundur polowy|

biegi prżełajowe: strój spoltowy,

9. stawiennictwo;

- 22.03.2016 r. do godz. 17,00

10. odpEwa lgchniqzna:

strz€lanie:

- 23.03.2016 r, o godz, 9,00 na stżelnicy 22 WoG olszlyn|

biBoi orrełaiowe:

- 24,03.2016 r, o godz. 9,00 w cenkum spońowo-Rekreacyjnym UK|EL ul, Jeziorna.

,l1. Program zawodóWi

- 23.03.20,t6 r. godz, 09,30 - ceremonia olwarcia misllzo§tw w §tzelaniu

z bronietatowej,

§odz, 
,10.00 - 14,00 - p{zebieg zawodów;

- 24,03.2016 r- godz, 09.30 - ceremonia otwarcia mistlzostwW biegach

pż ełajowych ;

godz. 10.00 - 12,30 - pżebieg zawodów;

oodz. 
,13:00 - ceremonia zakończenia mistrzostu

12. Nagrody;

Za zajęcie miej§c l- lll puchary, dyplomy
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l3. ustslenia oĘanizacyino:

a) llościowe lis|y zgłoszeń reprezentacji pże§łać do dnia 14.03,2016 r.

na ad€s MILNET-Z §t, chor. Arkadiusz WARDAoK| oraz st. chot. szt, Arkadiu§z

KASPERsKl- biegipźełajowe oraz Pani Martyna DRAP|EWSM - §trżelanie;

b) Wyżywienie bezpłatne na terenie 22 WoG olsztyn;

c) zakwalerowani€ W Hotelu Plzystań ul, Żeglarska 4 olsztyn;

l4. Do konbKów lobocrych lvyznaczam:

st. chor. Arkadiu§z WARDAoK| 261 815120,722389450,

st- chor. szl. Arkadiusz KAsPERsKl261 322511, 660 771 170

15. z8Ęczniki1 na ,l 8tr.i
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