Regulamin
II Runda Rozgrywek Pucharowych
24-07-2022r.
1. Cel zawodów:





wyłonienie najlepszych zawodników,
sprawdzenie umiejętności strzeleckich,
popularyzacja strzelectwa sportowego i działalności LOK,
uczczenie nieżyjących członków klubu.

2. Organizatorzy zawodów:


Zarząd i Klubu Strzelectwa Sportowego SNAJPER w Wójcinie.

3. Termin i miejsce zawodów:



termin:
24 lipca 2022r.,
miejsce zawodów:
strzelnica sportowa i Klubu Strzelectwa Sportowego "SNAJPER"
w Wójcinie wskazówki dojazdu na stronie www.snajper-wojcin.pl w zakładce „Kontakt”.

4. Program zawodów:







zawody indywidualne od godz. 10:00 ÷ 14:00,
zapisy do godz. 12:00,
konkurencje: Ksp, Psp, Pcz, TRAP 20,
konkurencje w kategorii seniorów:
Ksp 5+20 leżąc, Psp 5+20, Pcz 5+20, TRAP 3+20,
czas wszystkich konkurencji (oprócz TRAP 20): 5 + 20 minut,
dopuszcza się prawo do wielokrotnego strzelania po uiszczeniu opłaty.

5. Uczestnictwo w zawodach:


w zawodach indywidualnych mogą brać udział kobiety i mężczyźni posiadający licencję
zawodniczą PZSS w kategoriach takich jak: seniorzy bez ograniczenia wieku, juniorzy.

6. Klasyfikacja:



klasyfikacja indywidualna - o miejscu decyduje najlepszy wynik uzyskany przez zawodnika
w trakcie zawodów w danej konkurencji.
uzyskane wyniki będą wynikami II Rundy Pucharu Włodarzy Powiatu i Gmin Ościennych.

7. Nagrody i wyróżnienia:


I ÷ III miejsca Ksp, Psp, Pcz, TRAP – medale.

8. Zgłoszenia udziału w zawodach:



zgłoszenia indywidualne z podaniem imienia i nazwiska przyjmowane
w dniu zawodów w oznaczonym miejscu na terenie strzelnicy od godz. 10:00 do 12:00,
zgłoszenia telefoniczne przed dniem zawodów dzwoniąc na numer 609 131 403 lub
wysyłając list elektroniczny na adres biuro@snajper-wojcin.pl .

9. Koszt uczestnictwa:






ustala się następujące opłaty startowe:
-- 30 zł. od konkurencji seniorów (amunicja własna),
za dodatkową serię w celu poprawy wyniku opłaty wynoszą:
-- 30 zł. dla seniorów (amunicja własna),
w zawodach dopuszcza się używanie broni własnej, która może być poddana kontroli,
dla nieposiadających broni, broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy za odpłatnością,
organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania drobnych zmian w regulaminie
z powiadomieniem przed rozpoczęciem zawodów.

10. Sprawy różne:



w trakcie zawodów będzie obecny delegat techniczny lub obserwator;
w trakcie zawodów zabronione jest na terenie strzelnicy robienie zdjęć, filmowanie i palenie
papierosów.

UWAGA: osoby decydujące się na udział w zawodach, zgadzają się jednocześnie na upublicznienie wizerunku
(publikacja m. in. w Internecie podstawowych danych na listach wyników i zdjęć z zawodów).

Organizatorzy serdecznie zapraszają do sportowej rywalizacji.

