Regulamin otwartych zawodów strzeleckich z okazji Dnia Dziecka
„Wystrzałowy Dzień Dziecka w Troszynie – 2022”
1.

Cel zawodów:
1) Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu strzeleckiego.
2) Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
3) Nauka strzelania.
4) Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek.

2.

Organizator zawodów:
Klub Strzelectwa Sportowego "OBROŃCA"; 07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 3
tel. 602-219-227; e-mail: biuro@obronca.org www.obronca.org

3.

Termin i miejsce zawodów: 1 czerwca 2022 r. (środa); Troszyn, ul. Słowackiego 3

4.

Program zawodów:
Konkurencje:
➢ karabin sportowy kal. 5,6 mm (repetier) z otwartymi przyrządami celowniczymi,
➢ tarcza – ISSF do karabinu sportowego,
➢ odległość 25 m,
➢ postawa siedząc z wykorzystaniem podpórki w jednym miejscu,
➢ 3 próbne+10 strzałów ocenianych (czas 5 minut)
Organizator zapewnia broń i amunicję
Harmonogram strzelań:
od 1130 do 1200 – rejestracja zawodników
1200 – otwarcie zawodów
1230 – 1630 – zmiany startowe
ok. 1700 – zakończenie

5.

Uczestnictwo:
Dzieci od 10 roku życia i młodzież do 18 roku w obecności osoby dorosłej (rodzica lub prawnego opiekuna) po
zapoznaniu się regulaminem strzelnicy oraz przepisami i zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią. Koniecznie
należy posiadać przy sobie dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w
konkurencji.

6.

Klasyfikacja: indywidualna i zespołowa (dziecko + rodzic lub opiekun prawny)

7.

Nagrody:
➢ za miejsca 1 do 5 – trofea lub inne nagrody i dyplomy.

8.

Zgłoszenia:
Zapisywanie się na zmiany w dniu zawodów (start wg kolejności zgłoszeń)

9.

Koszty uczestnictwa: nieodpłatnie

10. Sprawy różne:
➢
➢
➢
➢

W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie regulamin strzelnicy i powyższy regulamin
Zawody z udziałem Obserwatora WZSS.
KSS „OBROŃCA Troszyn zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach (Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane podczas realizacji
zawodów sportowych (Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.

