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Regulamin turnieju strzeleckiego
„KRAJEŃSKIE STRZELANIE”
§1
Informacje podstawowe
1. Organizatorem turnieju „Krajeńskie strzelanie” jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” z
siedzibą w Pobórce Wielkiej.
2. Partnerem konkursu „Krajeńskie strzelanie” jest Bractwo Kurkowe w Wysokiej.
3. Celem turnieju jest integracja mieszkańców powiatu pilskiego. Turniej strzelecki przyczyni się do aktywizacji
mieszkańców obszaru LGD, korzystnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej a także pozwoli na spędzenie
czasu wolnego w miłej i przyjaznej atmosferze.
4. Turniej odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2019 r. (niedziela) o g.14.00 na terenie strzelnicy Walochówka w Wysokiej.
§2
Zasady Turnieju
1. Turniej jest organizowany w dwóch kategoriach:
a. drużyna senior - powinna składać się z 5 osób, które ukończyły 18 rok życia. Jedną z osób w drużynie jest
kapitan, który jest osobą do kontaktu z Organizatorem.
b. drużyna junior – powinna składać się z 3 osób w wieku 14 – 17 lat. Za drużynę junior odpowiada pełnoletni
opiekun, który jest osobą do kontaktu z Organizatorem. Opiekun drużyny junior nie uczestniczy w
strzelaniu.
2. Organizator zakłada, że w zawodach uczestniczyć będzie jedna reprezentacja senior oraz jedna reprezentacja junior
z każdej gminy członkowskiej LGD oraz zespoły reprezentujące Powiat Pilski, a także Miasto Piła.
3. Organizator przewiduje, że łącznie w turnieju uczestniczyć będzie 10 zespołów 5 osobowych senior oraz 10
zespołów 3 osobowych junior tj. łącznie 80 osób.
4. Organizator nie przewiduje podziału uczestników na płeć.
5. Aby wziąć udział w turnieju strzeleckim należy:
- do dnia 14 sierpnia 2019 r. włącznie zgłosić drużynę do turnieju telefonicznie pod numer 666 957 513 lub mailowo
na adres: biuro@lgdkrajna.pl.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu i adres e-mail kapitana reprezentacji senior i/lub
opiekuna drużyny junior.
6. Zgłoszenie do turnieju będzie jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7. Strzelanie odbywać się będzie z broni organizatora, będzie to broń kbks kaliber 5.60 mm.
8. Szczegóły dla drużyny senior:
a. przed turniejem istnieje możliwość wykonania 5 strzałów próbnych przez każdego uczestnika;

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

b. punktacja zapadek: najmniejsza za 5 pkt i kolejne za 4, 3, 2 i 1 pkt;
c.

drużyna strzela od pierwszego do piątego uczestnika na sygnał sędziego po 5 strzałów;

d. w strzelaniu turniejowym strzela każda drużyna w pełnym 5 osobowym składzie;
e. strzelanie finałowe odbywa się z wolnej ręki w pozycji stojącej na odległość 50 metrów do zapadek 1-5.
9. Szczegóły dla drużyny junior:
a. przed turniejem istnieje możliwość wykonania 3 strzałów próbnych przez każdego uczestnika;
b. punktacja zapadek: najmniejsza za 5 pkt i kolejne za 4, 3, 2 i 1 pkt;
c.

drużyna strzela od pierwszego do trzeciego uczestnika na sygnał sędziego po 3 strzały;

d. w strzelaniu turniejowym strzela każda drużyna w pełnym 3 osobowym składzie;
e. strzelanie finałowe odbywa się w pozycji stojącej z podpórką łokcia na odległość 50 metrów do zapadek 15.
10. Kolejność wykonywania poszczególnych zadań wyznacza sędzia prowadzący strzelanie.
11. Punktacja jest jawna.
12. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów (tj. suma punktów zdobytych przez poszczególnych
członków drużyny).
13. Podsumowanie punktów odbywa się osobno dla drużyny senior i drużyny junior.
14. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o miejscu będzie decydować runda dodatkowa/rozstrzygająca.
15. Przeliczenia punktów dokonana Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
§3
Nagrody
1. Fundatorem pucharów i medali w turnieju strzeleckim jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krajna nad
Notecią”.
2. Laureaci miejsc I-III otrzymują puchary.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymują medale a każda drużyna pamiątkowy dyplom.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
§4
Postanowienia końcowe
1. Turniej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2. Zabrania się uczestnictwa w turnieju po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie trwania
turnieju.
3. Biorąc udział w Turnieju uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku we
wszelkich materiałach konkursowych, pokonkursowych oraz publikacjach.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

