
 
III RODZINNY TURNIEJ STRZELECKI 

REGULAMIN 
1. CEL ZAWODÓW: 
 - popularyzacja strzelectwa sportowego,  
- zapoznanie uczestników z zasadami posługiwania się bronią,  
- wyłonienie najlepszej drużyny,  
- zachęcenie rodziców i dzieci do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym,  
- budowanie w świadomości mieszkańców informacji o istnieniu Klubu Strzeleckiego,  
- rywalizacja sportowa,  
- promocja CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki  
 
2. ORGANIZATOR:  
CWZS „ZAWISZA” – Klub Strzelecki ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz  

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
Środy 07,14,21 marca w godzinach 15:00-18:30 
Piątki 02, 09, 16, 23 marca w godzinach 15:00-18:30 
Soboty 03, 10, 17 marca w godzinach 11:00-14:00 
24 marca odbędzie się oficjalne zakończenie zawodów i wręczenie nagród 
Strzelnica sportowa CWZS ZAWISZA ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz  
 
4. UCZESTNICTWO   
W zawodach mogą brać udział drużyny złożone z dwóch osób, jednej osoby dorosłej i jednego dziecka ( rocznik 2003-
2007). Udział dziecka za OKAZANIEM LEGITYMACJI SZKOLNEJ.  
 
W zawodach nie mogą brać udziału byli i obecni zawodnicy CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki. UDZIAŁ W ZAWODACH JEST 
BEZPŁATNY. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem sprzętowym i obsługą zawodów.  
 
5. KONKURENCJE  

Zawodnicy strzelać będą z karabinków pneumatycznych, dorośli z postawy stojącej, dzieci z podpórki. Każdy uczestnik 
zostanie dokładnie zapoznany z zasadami strzelania i sam zdecyduje kiedy chce przystąpić do strzałów ocenianych, 
których będzie musiał oddać 10. Istnieje możliwość przystępowania do strzelań kilka razy.  
 

6. ZGŁOSZENIA 
 Nie ma wcześniejszych zgłoszeń, na miejscu uczestnicy wypiszą kartę uczestnika.  
 

7. KLASYFIKACJA I NAGRODY   
W klasyfikacji liczyć się będzie najwyższy uzyskany wynik, danego dnia można tylko raz strzelać strzały oceniane. Na 
wynik składa się suma punktów uzyskanych przez dziecko i dorosłego. Miejsca I-VI dyplomy, nagrody rzeczowe.  
 

8. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAWODÓW - w trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin 

Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulamin Strzelnicy, - wszyscy uczestnicy zawodów 
zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa 
podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w 
regulacji powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy, - obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania 
alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem, - 
jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją, - 
widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich,  
 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość — w uzasadnionych przypadkach — zmiany niniejszego Regulaminu 
Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.  

 

 

 

 

 

 


