Turośń Kościelna: 2018-02-12

„ZATWIERDZAM”
PREZES ZARZĄDU
LEGION WSCHODNI FUNDACJA
Robert Jurczak

Regulamin
Klubowych Zawodów Rankingowych
Iwanówka 17.02.2018 r.
1. Cel zawodów:








rozwijanie i popularyzacja współzawodnictwa sportowego
podnoszenie umiejętności strzeleckich
wyłonienie najlepszych zawodników,
kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego
popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy
Turośń Kościelna,
czynny odpoczynek wśród przyjaciół
integracja środowiska strzeleckiego

2. Organizator:


Klub Strzelecki Legion Wschodni

3. Termin i miejsce zawodów:
 17 lutego 2018 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni od godz.
09:00 do 12:00
4. Uczestnictwo:


członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni z opłaconymi składkami na rok 2018

5. Program zawodów:
Rozegrane zostaną konkurencje:
 strzelba SP5, odległość 25 m, postawa „stojąc”, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula,
max 28g, tarcza TS-9
6. Klasyfikacja:
Indywidualna, do wyniku liczy się ogólny czas, od komendy START do komendy STOP. Wygrywa
najkrótszy czas wykonania całej konkurencji.
Do uzyskanego czasu dodaje się czasy karne:
 25 s za nietrafienie celu w ogóle,
 5 s za każde nietrafienie celu 1 szt.,
Trafienie celu oznacza co najmniej ½ średnicy przestrzeliny w wyznaczonej strefie.

7. Nagrody:
1. miejsce – medal, dyplom, nagroda
2. miejsce – medal, dyplom, nagroda
3. miejsce – medal, dyplom, nagroda
8. Zgłoszenia:
 internetowo na adres biuro@legionwschodni.pl
 w dniu zawodów od godz. 09:00 do godz. 10:00
9. Koszty uczestnictwa:
Brak opłaty startowej.
Koszt amunicji którą zapewnia organizator w razie braku własnej przez zawodnika.
10. Bezpieczeństwo



każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i
potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na metryczce konkurencji
strzelanie odbywa się w ochronnikach słuchu i oczu

11. Oświadczenia startującego:


startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów. Startujący oświadcza, że
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z
późn. zmianami) przez Legion Wschodni Fundacja oraz wykorzystanie jego wizerunku.

12. Sprawy różne:








w zawodach obowiązuje niniejszy regulamin, strzelnicy oraz regulaminy klubowe,
w konkurencjach tarcze i amunicję zapewnia organizator,
w konkurencji zawodnik może brać udział tylko jeden raz,
każdy protest będzie rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego
interpretacji
Sędziowie sędziujący na zawodach za zgodą Sędziego Głównego zawodów mogą brać
udział w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji o ile posiadają licencję
zawodniczą PZSS
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