25.03.2022: Informacja o Pokalu Wiechlice 22 – 24.04.2022

Witam wszystkich,
Chcielibyśmy dziś przedstawić podsumowanie klas i terminów zawodów:
Podstawy: Wszyscy zarejestrowaliście się na Long Range Match na dystansach 300 - 600 - 800 - 1000
mi zapłaciliście już za start. Wysłaliśmy już oficjalne zaproszenie na wjazd do Polski i rejestrację na
miejscu. Jeśli nadal go brakuje, skontaktuj się z post@longrange-centerfire.club.
• Nasz gospodarz sam zaproponuje również inne konkursy! Są to na dzień dzisiejszy: płyta zrzutowa
pistoletów serwisowych / stal, płyta zrzutowa pistoletów małego kalibru / stal, płyta zrzutowa strzelb
/ stal, działo PRS dużego kalibru 100-300 metrów, działo PRS małego kalibru długie 100 metrów. Nie
wiemy dokładnie, jak przebiegają procesy i jakie są dokładne wymagania w zakresie klasyfikacji broni
(np. stałe lub regulowane otwarte przyrządy celownicze, optyka itp.), ponieważ nie jesteśmy tutaj
zaangażowani! Więc spakuj wszystko i zabierz ze sobą – plus wystarczającą ilość amunicji
.

• Rejestracja do konkursu głównego odbędzie się w piątek 22.04.2022 i sobotę 23.04.2022. Istnieje
również lista czasów strzelania dla każdego strzelca. Jeśli ktoś inny musi/chce zmienić kategorię
TERAZ, zrób to w odpowiednim czasie. Strzelcy kategorii konkursowej zawsze startują razem, tak jak
znasz to z LREC!

• Każdy strzelec otrzymuje „kartę biegu” na zawody główne oraz na dyscypliny zawodów
pobocznych, na które rejestruje się i opłaca na miejscu. Dyscypliny zawodów pobocznych można
wtedy strzelać w piątek, sobotę i niedzielę, tutaj nie ma przydziału czasu! Więc wszystko jest bardzo
zrelaksowane.

• Ocena trafień po ocenie: Każdy strzelec powinien być obecny przy ocenie, późniejsze reklamacje są
wykluczone!

Środa, 20 kwietnia 2022:
• Rozstawienie 20 stanowisk strzeleckich, zamontowanie nośników celów, ustawienie ram tarcz na
300 – 600 – 800 – 1000 m itp. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Macije Kachnowicz (Matthias
Charlie) pod numerem +49 151 18400555.

Czwartek, 21 kwietnia 2022:
• Drugi dzień budowy z końcowym bezpłatnym szkoleniem TYLKO dla ekipy budowlanej!

• Spotkanie opiekunów/pomocników strzelania od godziny 19:00 w celu podziału zadań w konkursie
głównym: Potrzebne są zawsze dwie osoby odpowiedzialne za rejestrację. Dwie drabinki strzeleckie
na strzelnicę, dwie kolejne do oceny celu. Wtedy potrzebujemy jednego lub dwóch do meczu

bocznego PRS. Ponieważ nie jest to praca na pełen etat, zadania przydzielimy następującym
kierownikom strzelectwa (Bernhard Gröhl, Piotr Grygorowicz, Lars Hausmann, Kay Heidel, Maciej
Kachnowicz, Markus Keller, Martin Kopelke, Dariusz Kurzyński, Gregor Łysiak, Roger Schermaul ,
Oliver Seliger, Dariusz Słowikowski, Frank Steegmanns, Paweł Wojciechowski).
Wspierają ich pomocnicy (Matthias Aßmann, Dirk Baumann, Hans Brökelmann, Rudolf Detiege, Frank
Dietzel, Andre Fuhrmann, Martin Furlmeier, Michael Göbel, Wilhelm Henrichs, Torsten Knudsen,
Sven Koch, Ralf Möbius, Uwe Nauck, Sascha Peglow, Rafal Rozner, Frank Salewski, Thomas SchaackFischer, Rene Simon, Alexander Skley, Bodo Stark). Więc nie widzę żadnych problemów z dużą liczbą
ludzi.

• Rejestracja na imprezy towarzyszące. Organizuje je nasz polski gospodarz. Nie mamy pracy w tej
dziedzinie!

piątek 22-04-2022
• Trening dalekiego zasięgu duży kaliber 300 – 600 – 800 – 1000m. Czasy treningów będą takie same
jak czasy zawodów. Cztery dystanse są strzelane kolejno z jednej pozycji. W każdej warstwie znajduje
się 20(!) strzelców, podzielonych na kategorie – jak przyzwyczailiśmy się do tego z LREC. Czas od
wejścia do wyjścia to 90 minut. Sam czas strzelania wyniesie 50-60 minut na 40 strzałów (10 na
dystans).

• Rywalizacja zawodów pobocznych

Sobota 23 kwietnia 2022:
• Zawody długodystansowe dużego kalibru 300 - 600 - 800 - 1000m, planowane jest zakończenie w
sobotę. Jeśli są opóźnienia, możemy dodać niedzielę!

• Rywalizacja zawodów pobocznych

• Grillowanie

Niedziela, 24 kwietnia 2022:
• Konkurencja dalekiego zasięgu, duży kaliber 300 - 600 - 800 - 1000 m, jeśli to konieczne.

• Możliwe zaskoczenie konkurencji dalekiego zasięgu dużego kalibru, dystans 1000m plus (!) na
opadającej płycie

• Rywalizacja zawodów pobocznych

• Ceremonia wręczenia nagród o godzinie 13:00 z loterią (!)

Ważny catering / camping:
• W dniach zawodów będziemy mieć na miejscu catering. Tak więc od śniadania do obiadu i kolacji
jest pod opieką. Na wieczór w sobotę planowany jest grill.

• Zapewnione są namioty do przerw na odpoczynek jako ochrona przed wiatrem i warunkami
atmosferycznymi.

• Możemy również obozować na miejscu. Cena za osobę i noc wynosi 10 €. Za organizację
odpowiadają Frank Degen (T.: 0049 170 2850105) i Sven Reinert (T.: 0049 151 44345452).

Informacje te opublikujemy również na naszej stronie internetowej www.longrange-centerfire.club.

Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy na wszystkie Twoje pytania? Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyś
pomógł nam w realizacji i wybaczył nam jeden lub drugi mały błąd.

Powitanie ZESPÓŁ dalekiego zasięgu
Macije Kachnowicz (0049 151 18400555)

