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MASTER Challenge
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Опис
Регламент матчу Master Challenge 2019
09.00 - 09.30 - брифінг для суддів
09.30 - 09.50 - реєстрація учасників
09.50 - 09.55 - загальний брифінг для всіх учасників
09.55 - 10.00 - брифінги вправ для учасників
10.00 - 13.00 - змагання
13.00 - 13.30 - обід і верифікація результатів
14.00 - 14.15 - нагородження переможців, фото, закриття змагання

37/80 Проведено

Номер скваду відповідає номеру вправи, з якої сквад починає матч.
Призовий фонд буде розподілено між учасниками наступним чином:
1-ше місце - 4000 грн.
2-ге місце - 2000 грн.
3-тє місце - 1000 грн.
4-те місце - 500 грн.
5-те місце - 250 грн.

ОРГАНІЗАТОРИ

Стрілецький клуб
"Практика" / Київ
Клуб

Україна, Капітанівка,
вулиця Лісова

Коротко про особливості вправ та правил змагання:
- кожна вправа вимагає не більше 8 залікових пострілів.
- 6 вправ для дробового боєприпасу, 2 вправи для кульового.
- стартові положення у вправах визначені брифінгом кожної з вправ.
- час на ознайомлення скваду з вправою - 3 хвилини.
- максимальна кількість набоїв в рушниці на старті - 10 (незалежно
від класу)
- залікова кількість пострілів у вправах обмежена кількістю залікових
мішеней.
- кожен зайвий постріл визнається порушенням процедури виконання
вправи та відповідно штрафується.

+380(67)632-23-13
zbaranskyy@practica.org.ua

Даценко Олег
Інструктор
+380(50)331-59-91

Директор матчу+380(67)632-23-13
Збаранський zbaranskyy@practica.org.ua
Владислав

Дата проведення

Помічник
директора
матчу
Очікується

17.11.2019 09:00 - 14:00
Реєстрація
22.10.2019 - 12.11.2019

Головний
суддя
Даценко Олег

Місце проведення
Стрільбище ПРАКТИКА
Украина, Капитановка, Лесная, 1-Г
GPS 50.44215 : 30.20449
Показати на карті

Кількість учасників
80
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Кількість суддів
09
Умови для суддів
Судді:
- стріляючі - безкоштовно+сендвіч з чаєм,
- нестріляючі - 400 грн. за день роботи+сендвіч з чаєм.
Кількість волонтерів
8
Умови для волонтерів
400 грн. день роботи+сендвіч з чаєм
Кількість сквадів
8
Максимальна кількість
учасників у сквадах
10
Кількість вправ
8
Кількість пострілів
64

Куля
16
Шріт
48
Реєстраційний внесок
1 200 грн.
Реквізити для оплати
Отримувач: ФОП Збаранский В.В. ЕДРПОУ 2734510573 р/р
26006060296356 МФО 380269 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК
Призначення платежу: П.І.Б. учасника — за участь у спортивних
змаганнях
Про здійснення платежу повідомити електронною поштою на адресу
zbaranskyy@practica.org.ua із зазначенням прізвища-імені учасника і
номеру квитанції або дати та часу здійснення платежу
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