
 

HARMONOGRAM  

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W 

STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM W TRZECH POSTAWACH 

 (KLĘCZĄC, LEŻĄC, STOJĄC) 

BYDGOSZCZ  25 - 28.10.2020  

 

Miejsce zawodów – Strzelnica „ Zawisza” ul. Gdańska 163 

Miejsce zakwaterowanie – Hotel „Zawisza”  85-915 Bydgoszcz  ul. Gdańska 163 

 
25.10.2020 niedziela 

 

 godz. 18:00 kolacja 

 godz. 18:30 Odprawa Techniczna, losowanie stanowisk - Hotel Zawisza (sala konferencyjna) 

          ul. Gdańska 163 Bydgoszcz sala konferencyjna  

 

26.10.2020 poniedziałek  

 

 godz. 7:00-10:00 śniadanie 

 godz. 9:00 trzy postawy  – pierwszy blok 3x40 strzałów 

 godz. 9:00 – 9:45 czas przygotowawczy: 

 godz. 9:00 – 9:15 ustawienie tarczownic i lamp 

 godz. 9:15 - 9:30  namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa 

 godz. 9:30 - 9:45 czas przygotowawczy – strzały próbne 

 godz. 9:45 – 12:30  mężczyźni – konkurencja właściwa 3x40 strzałów 

 godz. 13:30 obiad   

 godz. 15:00 trzy postawy – drugi blok 3x40 strzałów 

 godz. 15:00 – 15:45 czas przygotowawczy: 

 godz. 15:00 – 15:15 ustawienie tarczownic i lamp  

 godz. 15:15 - 15:30  namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa 

 godz. 15:30 - 15:45 czas przygotowawczy – strzały próbne 

 godz. 15:45 – 17:30 kobiety – konkurencja właściwa 3x40 strzałów 

 godz. 18:30 kolacja 

27.10.2020 wtorek  
 godz. 7:00-10:00 śniadanie 

 godz. 9:00 trzy postawy – trzeci blok 3x40 strzałów 

 godz. 9:00 – 9:45 czas przygotowawczy: 

 godz. 9:00 – 9:15 ustawienie tarczownic i lamp 

 godz. 9:15 - 9:30  namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa 

 godz. 9:30 - 9:45 czas przygotowawczy – strzały próbne 

 godz. 9:45 – 12:30  – konkurencja właściwa 3x40 strzałów 

 godz. 13:30 obiad 

 godz. 15:00 trzy postawy  – czwarty blok 3x40 strzałów 

 godz. 15:00 – 15:45 czas przygotowawczy: 

 godz. 15:00 – 15:15 ustawienie tarczownic i lamp 

 godz. 15:15 - 15:30  namierzanie dźwięku ze wskaźnikiem bezpieczeństwa 

 godz. 15:30 - 15:45 czas przygotowawczy – strzały próbne 

 godz. 15:45 – 17:30  – konkurencja właściwa 3x40 strzałów  

 godz. 18:15 DEKORACJA 

 godz. 18:30 kolacja 



 

 

28.10.2020 środa 

 godz. 7:00-10:00 Śniadanie 

 Dla osób , które wyjeżdżają wcześnie rano, zamiast śniadania suchy prowiant( 

  ( proszę poinformować na odprawie technicznej).  

Koordynator  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego harmonogramu. 

 

 


