VIII SĄSIEDZKI POJEDYNEK STRZELECKI

REGULAMIN
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Uczestnicy:
1.1.mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza (dorośli i młodzież powyżej
6 klasy szkoły podstawowej),
1.2. udział osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody opiekunów/rodziców,
1.3. ilość uczestników jest nieograniczona,
1.4. każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu
obiektu strzelnicy, regulaminu turnieju oraz do podpisania listy uczestnictwa,
1.5. każdy uczestnik turnieju ubezpiecza się we własnym zakresie.
2. Miejsce: strzelnica Nowy Rynek 9 (piwnica).
3. W ramach turnieju uczestnicy otrzymują nieodpłatnie:
3.1.w eliminacjach dwie tarcze , po trzy strzały do każdej,
3.2.w indywidualnym finale dwie tarcze, po trzy strzały do każdej.
4. Termin: od grudnia 2018 r. do marca 2019 r.
4.1. Harmonogram eliminacji oraz finału będzie wywieszony na klatkowych
tablicach ogłoszeń, w sekretariacie strzelnicy oraz umieszczony na stronie
internetowej SM.
4.2. Eliminacje przeprowadzone zostaną dla każdej z ulic obszaru SM i mają na celu
wyłonienie uczestników finału o tytuł: MISTRZA ZIELONYCH WZGÓRZ.
4.3. Dla celów organizacyjnych utworzone zostaną cztery zespoły ulic z porównywalną
ilością mieszkańców, powiązanych z sobą najbliższym sąsiedztwem.
4.4. Finał indywidualny przeprowadzony zostanie dla uczestników eliminacji, którzy
w jednej 3-strzałowej serii uzyskają minimum 15 punktów.
5. Wszystkie strzelania będą odbywać się w piątki (z wyłączeniem drugiego
piątku miesiąca ,w którym odbywają się zajęcia dla dzieci) w godzinach od 19:00
do 21:00, z zachowaniem harmonogramów dla poszczególnych zespołów ulic.
6. Wyniki strzelań eliminacji i finału każdy uczestnik może obserwować podczas turnieju
na monitorach w sali klubowej strzelnicy. Ponadto będą one publikowane na stronie
SM i dostępne na bieżąco w sekretariacie turnieju.
II. ZASADY STRZELANIA:
1. Broń: KBKS
2. Dystans: 50m
3. Postawa strzelecka do wyboru, deklaruje uczestnik:
3.1.podpórka na łokciach
3.2. postawa wolnostojąca
4.Na stanowisku strzeleckim ma prawo przebywać tylko jeden uczestnik turnieju i
uprawniony-upoważniony sędzia organizatora.

5. Cel: tarcza TS1.
6. Każdy uczestnik ma prawo do jednej serii próbnej – 3 strzały.
W zależności od obciążenia stanowiska strzeleckiego sędzia może wyrazić
zgodę na dodatkowe serie próbne.
7. Strzelanie, do tarcz próbnych, eliminacyjnych i finałowych przeprowadza
się podczas jednego pobytu uczestnika na stanowisku strzeleckim.
8. Sędzia ocenia tarczę z lepszym wynikiem a uczestnik akceptuje podpisem
uzyskany wynik. Tarcza rejestrowana jest w protokole strzelania.
9. Sędzia może dopuścić do przeprowadzenia strzelania przy wyłączonym lub
ograniczonym podstawowym oświetleniu celów i urządzeń strzelnicy, jeśli
nie zagraża to bezpieczeństwu biorących udział w strzelaniu.
10. Wszelkie reklamacje można składać u sędziego turnieju, do momentu opuszczenia
stanowiska strzeleckiego.
III. KLASYFIKACJA :
1. Na zakończenie eliminacji wyłoniona zostanie najlepsza ulica, która osiągnie najwyższą
średnią punktów, liczoną z wybranych trzech najlepszych wyników, trzech uczestników.
2. W finale indywidualnym, na podstawie jednej tarczy z lepszym wynikiem,
sklasyfikowanych zostanie trzech najlepszych uczestników.
3. Postawę z podpórką i postawę wolnostojącą klasyfikuje się wg. tych samych zasad.
4. W przypadku równej ilości punktów liczą się lepsze przestrzeliny, ewentualnie
dogrywka.
5. W dogrywce uczestnicy strzelają po jednej serii, do skutku.
6. Klasyfikowane będą tylko wyniki uzyskane w terminach i harmonogramach przypisanych
poszczególnym zespołom ulic.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygająca jest decyzja sędziego
prowadzącego strzelanie.
IV. NAGRODY:
1. Talony na bezpłatne treningi z broni kulowej dla wszystkich mieszkań z ulicy,
która uzyskała najlepszy wynik w eliminacjach.
2. Trzy puchary i nagrody dla pierwszych trzech uczestników finału turnieju o tytuł
MISTRZA ZIELONYCH WZGÓRZ.
3. Talony na bezpłatne treningi z broni kulowej dla wyróżniających się uczestników.
4. Nagrody zostaną wręczone podczas corocznej imprezy ,,Piknik Rodzinny SM ZW”.
Celem organizowania cyklicznego turnieju ,,Sąsiedzki Pojedynek Strzelecki” jest
popularyzacja i umożliwienie masowego dostępu społeczności z obszaru SM do
uprawiania dyscypliny strzelectwa sportowego, w atmosferze zdrowej rywalizacji.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Murowanej Goślinie
www.kbsmurowanagoslina.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie
www.zielone-wzgorza.pl

