REGULAMIN
I POWIATOWEGO TURNIEJU W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ
DLA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
Z TERENU POWIATU GOSTYŃSKIEGO
KROBIA, 14 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

1. Cel turnieju
Integracja członków MDP z terenu powiatu gostyńskiego, promocja sportu strzeleckiego.
2. Organizatorzy





Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu,
Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Krobi,
Gmina Krobia,
Bractwo Kurkowe w Krobi.

3. Uczestnicy
 członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, reprezentujących gminy leżące na
terenie powiatu gostyńskiego,
 każda gmina może wystawić jedną, 4-osobową reprezentację, w skład której wchodzić
mogą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy,
 członkami drużyny może być młodzież w wieku 12-16 lat (w dniu zawodów zawodnik nie
może mieć ukończonych 17 lat ),
 drużynę tworzyć mogą członkowie jednej MDP z danej gminy bądź też młodzież należąca
do kilku MDP,
Każda drużyna winna przybyć na turniej w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.
4. Termin i miejsce oraz program turnieju
Turniej przeprowadzony zostanie 14 października 2017 roku na strzelnicy sportowej
przy ul. Targowej w Krobi.
Program:







09:15-09:45 - przyjazd i rejestracja drużyn w biurze turnieju,
09:45-10:00 - odprawa techniczna i losowanie numerów startowych,
10:00-10:15 - oficjalne otwarcie turnieju,
10:15-11:30 - rywalizacja strzelecka (w kategorii drużynowej oraz odrębnie opiekunów)
11:30-12:00 - wspólny posiłek,
12:00-12:15 - zakończenie zawodów, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów.

5. Zgłoszenia drużyn
Uzupełnione i podpisane karty zgłoszeniowe, stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu,
przesłać należy na adres mailowy zk@krobia.pl (skan karty) lub pocztą tradycyjną – na adres:
Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia (z dopiskiem Powiatowy turniej strzelecki),
w nieprzekraczającym terminie do 10 października 2017 r. Przesłanie karty równoznaczne jest
z akceptacją regulaminu turnieju przez wszystkich jego uczestników ujętych w zgłoszeniu.
6. Zasady rywalizacji
 drużyny rywalizować będą w strzelaniu z broni pneumatycznej (wiatrówki)
do tarczy strzeleckiej, oddalonej o 10 metrów od stanowiska strzeleckiego,
 każdy z członków drużyny oddaje po 8 strzałów, z których 5 najlepszych uwzględnionych
zostanie w punktacji. W przypadku rywalizacji opiekunów, każdy z nich oddaje po 10
strzałów, z których każdy uwzględniony zostanie w punktacji.
7. Klasyfikacja końcowa
O klasyfikacji końcowej turnieju decydować będą:
 liczba punktów uzyskanych przez wszystkich członków drużyny – w przypadku
rywalizacji drużyn,
 liczba punktów – w przypadku klasyfikacji opiekunów.
W przypadku remisu o miejscu w klasyfikacji końcowej decydować będzie liczba trafionych
„dziesiątek”, a w przypadku ich braku, liczba kolejnych najwyższych trafień ( „9”, „8” itd. )
8. Nagrody
Dla trzech najlepszych drużyn, a także dla najlepszego strzelca w grupie MDP oraz wśród
opiekunów przewidziano puchary, statuetki i nagrody rzeczowe, zaś dla wszystkich reprezentacji
gmin dyplomy.
9. Postanowienia końcowe
 podczas turnieju drużyny obowiązuje umundurowanie MDP (bez pasa i hełmu)
lub koszarowe,
 drużyny przyjeżdżają na turniej na własny koszt,
 w celu potwierdzenia wieku, każdy z członków drużyny winien posiadać przy sobie
legitymację szkolną lub dowód osobisty,
 organizatorzy turnieju zapewniają jego uczestnikom: posiłek, pomoc medyczną, sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia rywalizacji strzeleckiej oraz ubezpieczenie (nie dotyczy
ono jednak dojazdu na miejsce turnieju oraz powrotu z niego),
 organizatorzy turnieju nie odpowiadają: za szkody w mieniu oraz w stosunku do osób
trzecich, poczynione przez uczestników turnieju, udział w turnieju zawodników
z przeciwwskazaniami zdrowotnymi, a także za odzież i rzeczy prywatne uczestników
turnieju, pozostawione w miejscu jego rozgrywania,

 za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacja drużyny,
 kwestie sporne rozstrzygać będą organizatorzy.
10. Szczegółowych informacji na temat turnieju udziela Wiceprezes Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Krobi dh Adam Sarbinowski ( tel. 669 347 687 )
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Gmina…………………………………………………..
L.p.

Imię i nazwisko członka drużyny

Reprezentowana
jednostka OSP
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Imię i nazwisko opiekuna drużyny oraz tel. kontaktowy do opiekuna
………………………………………………………………………………………………

Podpis i pieczątka Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego

……………………….
Przedłożenie karty zgłoszeniowej równoznaczne jest z akceptacją regulaminu turnieju.

