
TURNIEJ STRZELECKI – 17.04.2015

REGULAMIN
 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizator: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz 
2. Termin zawodów: 17.04.2015 (piątek) godz. 17
3. Miejsce:  Strzelnica Sportowa w Zespole Szkół w Choroszczy, ul. Powstania Styczniowego 26A, 16-070 Choroszcz

II. Cel zawodów

1. Rozwijanie współzawodnictwa sportowego,
2. Podnoszenie umiejętności strzeleckich,
3. Popularyzacja strzelectwa sportowego,
4. Integracja pokoleniowa.

III. Warunki uczestnictwa

1. Zgłoszenia przyjmujemy na strzelnicy bezpośrednio przed turniejem od godz. 16:30,
2. Dzieci i młodzież od 13 do 18 lat powinni posiadać pisemną zgodę rodziców,
3. Dzieci do 13 roku życia mogą wziąć udział w turnieju tylko pod opieką rodziców.

IV. Kategorie w turnieju

1. Kategoria damska
2. Kategoria męska
3.  Kategoria  rodzinna.  Mogą  w  niej  wziąć  udział  rodziny  w  skład  których  może  wchodzić  dowolna  liczba  osób:  
przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia i przynajmniej jeden z rodziców. Do punktacji będą brane pod uwagę dwa  
najlepsze wyniki: jednego rodzica i jednego dziecka.

V. Punktacja

1. Każdy z zawodników może oddać 3 strzały próbne, a następnie 5 strzałów punktowanych,
2. Pozycja strzelania dowolna,
3. W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowych liczb punktów o kolejności w przypadku miejsc 1-3 decyduje 
większa  liczba  dziesiątek  centralnych,  dziesiątek,  dziewiątek,  itd.  Jeżeli  kolejności  nie  da  się  ustalić  w ten sposób  
zarządzona zostanie dogrywka. 

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ubezpieczna od następstw nieszczęśliwych wypadków (zawodnicy mają prawo do ubezpieczenia we 
własnym zakresie),
2.  Organizator  nie  zapewnia  fachowej  opieki  medycznej  i  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  ewentualnie 
zaistniałych zdarzeń lub wypadków losowych,
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione,
4. Na terenie zawodów obowiązuje całkowity zakas spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów,
5. Uczestnik turniuju zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu strzelnicy,
6.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niektórych  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  o  czym 
zainteresowani zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem,
7. Zawodnik startując w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie publikacji wizerunku  
oraz imienia i nazwiska w mediach elektronicznych i papierowych,
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


