
REGULAMIN TOWARZYSKICH  MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH   

'27 marca  Międzynarodowy Dzień Sera' " 

"II AMATORSKIE MODZIEŻOWE MISTRZOSTWA WARMII" : 

KS "ORNECKIE SMOKI" LOK w ORNECIE 

1. CEL ZAWODÓW. 

- POULARYZACJA STRZELECTWA SPORTOWEGO, 

-  DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI TRZELECKICH,  

-  AKTYWNE SPĘDZENIE WOLNEGO CZASU, 

- WYŁONIENIE AMATORSKICH MISTRZÓW WARMII W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH 

2. ORGANIZATOR: 

- KS "ORNECKIE SMOKI" LOK w ORNECIE, 

- "DZIADKOWE SERY" ORNETA 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

- 27.03.2022r ZAPISY OD GODZ.11:00 , ROZPOCZĘCIE GODZ.11.30 (grupa 14-18 lat), grupa do 13lat 

startuje wcześniej tego smego dnia 

- SIEDZIBA KS "ORNECKIE SMOKI" LOK ORNETA,  UL.DWORCOWA 2 , ORNETA ( BUDYNEK BIUROWCA 

BYŁEJ FABRYKI ŚRUB , I PIĘTRO) wjeżdzając bramą kierujemy się na wprost do wejścia zjadującego się w 

"łączniku" mędzy budynkami, 

4.KONKURENCJA:  

zgłoszenia do 25.06.2022 mailowo lok.orneta@interia.pl lub telefonicznie 720131757,  

- KARABIN PNEUMATYCZNY 4,5 mm O ENERGII PONIŻEJ 17 J (Z MECHANICZNYMI PRZYRZĄDAMI 

CELOWNICZYMI) ODLEGŁOŚĆ 10 M. 

-opłata startowa 10 zł od konkurencji młodzież, , 3 strzały próbne, 20 strzałów ( 5 strzałow do 4 tarcz) 

ocenianych 14x14 cm.  

 -sprzęt zapewnia organizator, można używać własnych urządzęń pneumatycznych kal. 4,5 mm o energii 

poniżej 17J, po dopuszczeniu ich przez organizatora, 

-z uwagi na charakter towarzyski imprezy sportowej, zawodnicy startują bez strojów strzeleckich,bez 

stojaków, można natomiast używać rękawic strzeleckich, czapek, daszków.  



- okulary ochronne sa obowiązkowe, w przypadku okularów korekcyjnych zawodnik ma prawo mieć na 

sobie tylko okulary korekcyjne, jednak na własną odpowiedzialność 

5. UCZESTNICY ZAWODÓW 

- ZAPROSZENI GOŚCIE ORAZ CZŁONKOWIE LOK, PO DOPUSZCZENIU ICH PRZEZ ORGANIZATORA, 

przez wiek 18 lat organizator rozumie ukończone 18 lat do dnia rozpoczęcia 19 r.ż. mówimy o dokładnej 

dacie urodzin, a nie o roczniku. 

UWAGA !!! OBOWIĄZKOWO!!! : zawodnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość do 

wglądu dla organizatora - ZAWODNICY BEZ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI POTWIERDZAJĄCEGO WIEK 

ZAWODNIKA, NIE BĘDĄ DOPUSZCZENI DO ZAWODÓW. 

6. NAGRODY: 

- I-III miejsce MEDALE i/lub puchary /dyplomy, IV-VI miejsce dyplomy,  

kategorie : 

-  KPN 10 DZIEWCZĘTA od14-18L. 

- KPN 10 CHŁOPCY od  14-18L. 

- DZIEWCZETA DO 13 R.Ż 

-  CHŁOPCY DO 13 R.Ż 

7. ZASADY OGÓLNE : 

- UCZETNICY STARTUJĄ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, Uczestników 

zawodów obowiązuje znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie 

sportowym, oraz regulaminu strzelnicy na której odbywają się zawody. 

UDZIAŁ W ZAWODACH OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU ORAZ ZGODĘ NA 

PRZETWAŻANIE DANYCH OSOBOWYCH  zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 

roku,  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO). ORGANIZATOR ZAWODÓW ZASTRZEGA SOBIE 

PRAWO DO ZMIAN ORGANIZACYJNYCH ORAZ INTERPRETACJI REGULAMINU. 

Zasady ogólne c.d. : 

 

 
1- w przypadku awarii sprzętu zawodnika, ma obowiązek dokończyc on strzelanie tego 
samego dnia, do końca trwania wyznaczonych godzin, za pomocą swojego sprzętu (po 



usunięciu awarii), lub skożystać z użyczonego sprzętu bedącego własnością innego 
zawodnika, lub organizatora za jego zgodą) 
    Zawody odbywac się bedą wedle ogólnego poniższego regulaminu oraz organizator 
będzie posiłkować się regulaminem PZSS, w kwestiach spornych decyduje 
organizator. 
 

2. Prostesty można składać w ciągu 5 minut od zakończenia strzelania ostatniego 
zawodnika w danym  dniu. Zawodnik wnoszący protest, zobowiązany jest uiścić opłatę 
wys. 50 zł . Jeżeli protest będzie     
    zasadny, wadium zostanie zwrócone zawodnikowi, natomiast jeżeli protest zostanie 
odrzucony, w/w      kwota wejdzie w sklad puli na obsługę ligi. 
 

3. Warunki uczestnictwa: 
A. Przystąpienie zawodnika do zawodów  jest jednoznaczne z akceptacją zasad i reguł 

zawartych w niniejszym regulaminie. 

B. Zawody mają charakter zamknięty. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy zaproszeni 

goście którzy się zgłoszą. Regulaminy wysyłane sa imiennie i stanowia informację do adresata 

wiadomości. 

C. Przystąpienie zawodnika do turnieju wiąże się z wyrażeniem zgodę na wykorzystanie przez 

Organizatora jego wizerunku, zdjęć (fotografii) oraz materiałów wideo dla celów promocji Klubu, 

jak również w celu realizacji celów i zadań Klubu określonych w jego Statucie, także poprzez 

umieszczenie ich w sieci Internet. Nadto wyrażeniem zgodę na publikację wraz z wizerunkiem 

jego imienia i nazwiska. 

D. Potwierdzenie udziału w zawodach świadczy o dobrym stanie zdrowia uczestniczących 

zawodników. 

E. Każdy zawodnik uczestniczy w turnieju na własną odpowiedzialność, wszyscy zawodnicy 

bez wyjątku startują w okularach ochronnych chroniących narząd wzroku, bądź własnych. 

oddanie strzału konkursowego bez założonych poprawnie wedle w/w regulaminu okularów 

ochronnych skutkuje jednorazowym upomnieniem, przy kolejnej sytuacji jest to dyskwalifikacja 

zawodnikaw danej rundzie. 

F. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. 

G. Start osób niepełnoletnich w turnieju za zgodą rodziców/prawnych opiekunów. (bez zgody 

opiekuna/ rodzica zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów) DRUKI ZGODY BEDĄ 

DOSTĘPNE NAMIEJSCU W DNIU ZAWODÓW/ LUB MAILOWO lok.orneta@interia.pl 

H. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, kontuzje i problemy zdrowotne 

zawodników zaistniałe w czasie turnieju. 

I. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w 

trakcie trwania zawodów (pozostawione w szatni, na widowni, ) 

J. Zawodnicy mogą startować w strojach strzeleckich, używać rękawic, butów i innych 

elementów strojów strzeleckich, jednak oddawanie strzałów odbywa się bez pomocy stojaków 

wolnostojących.( można kożystac z podpórek nablatowych) 

K. Zawodnik biorący udział w zawodach zobowiązany jest przedstawic na prośbę jednorazowo 

dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, lub dowód osobisty)  



L.COVID – 19 wszystkich uczestników zawodów sportowych obowiązuje znajomość i 

przestrzeganie aktualnych rekomendacji państwowych związanych z pandemią, przed 

wejściem na strzelnicę dezynfekcja rąk,  

 

 

 


