
Fundacja GUARDIAN

Klub Strzelecki

w Białej Podlaskiej

Regulamin zawodów strzeleckich

nie wpisanych do kalendarza WZSS

„Rodzinne Zawody Strzeleckie z okazji Dnia Niepodległości”

w dniu 11 listopada 2020r.

I. Organizatorzy:
Fundacja GUARDIAN Biała Podlaska

II. Cel zawodów:
· Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego,
·  Rywalizacja sportowa,
· Integracja środowisk strzeleckich.
· Uzyskanie pamiątkowych dyplomów,
·  Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie,

III. Termin i miejsce zawodów:
11 listopada 2020r, godz. 11.00 otwarcie, godz. 15:00 zamknięcie i odczytanie
wyników.

Strzelnica Fundacji Guardian (Woskrzenice Duże)
Opis dojazdu – www.guardian.mil.pl

IV. Zawody otwarte dla:
Każdy uczestnik

V. Zasady finansowania:
Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja i uiszczenie opłaty startowej w dniu
zawodów:
1. Młodzież do 15 roku włącznie - opłata startowa 10zł za konkurencję
2. Juniorzy i seniorzy od 16 roku wzwyż - opłata 10zł za konkurencję

W konkurencjach ocenianych uczestniczy się tylko jeden raz.



VI. Występuje tylko jedna konkurencja w strzelaniu do tarcz w kategorii:
1. Młodzik do 15 lat - karabin bocznego zapłonu 50m z wykorzystaniem

podpórki – 10 strzałów ocenianych,
2. Junior od 16 lat i senior - karabin bocznego zapłonu 50m bez podpórki,

postawa stojąca – 10 strzałów ocenianych.

Strzelanie odbywa się na karabinkach bocznego zapłonu dopuszcza się używanie
celowników optoelektronicznych bez powiększenia.

Dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji.

VII. Nagrody i wyróżnienia.
Pamiątkowe medale wykonane z okazji „100 rocznicy Niepodległości Państwa
Polskiego dla Fundacji Guardian” za zajęcie miejsc 1, 2 i 3 w obu kategoriach
wiekowych, dyplomy za zajęcie 1,2,3 miejsca oraz każdy uczestnik dyplom
uczestnictwa.

VIII. Sprawy organizacyjne:
Uczestnictwo należy zgłaszać w biurze zawodów do godz. 14.30.

IX. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o niniejszy regulamin oraz
zasady bezpieczeństwa.
·  Ochronniki słuchu i oczu obowiązują wszystkich zawodników.

·  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się regulaminem strzelnicy i
bezwzględnie go przestrzegać.
·  Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie zostaną przedstawione podczas otwarcia
zawodów.
·  Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego sędziego jest
nieodwołalna.

Zawody w szczególności przeznaczone dla rodzin zawodników KS Guardian z
zachowaniem rygoru sanitarnego; obowiązują maseczki ochronne.

Fundacja Guardian


