REGULAMIN
TURNIEJU DRUŻYN STRZELECKICH
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY SICIENKO
„HEJ STRZELCY WRAZ”
§ 1. 1. Organizatorem Turnieju jest Wójt Gminy Sicienko oraz Gminny Ośrodek
Kultury w Sicienku.
2. Obsługę techniczną Turnieju zapewnia Urząd Gminy w Sicienku.
3. Wszelkie protesty należy składać do Sekretarza zawodów w czasie trwania
zawodów lub bezpośrednio po ich zakończeniu.
4. Protesty rozpatrywać będzie Jury d’Apel w składzie: Wójt Gminy, Przewodniczący
Rady Gminy i Sekretarz zawodów.
§ 2. 1. W zawodach mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Sołectw z terenu gminy
Sicienko, którzy co najmniej w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Rywalizacja odbywa się pomiędzy drużynami sołeckimi, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Organizatorzy mogą zaprosić do udziału w Turnieju drużynę składającą się
z zawodników spoza gminy Sicienko – tzw. „gościa specjalnego”.
4. Drużyna składa się z 4 osób dowolnej płci.
5. Zgłoszeń drużyn sołeckich do Turnieju dokonują sołtysi.
6. Kapitanem każdej drużyny jest Sołtys lub wyznaczony przez niego zawodnik.
§ 3. 1. Drużyny – Sołectwa oddają strzały zgodnie z porządkiem alfabetycznym,
z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Zawodnicy z danej drużyny podchodzą do stanowisk strzeleckich równocześnie.
3. Strzały oddaje się w pozycji stojącej.
4. Zawodnicy oddają 3 serie po 10 strzałów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Kolejność startu w 2 i 3 serii uwarunkowana jest liczbą zgłoszonych drużyn i tak:
a) w przypadku udziału do 8 drużyn - w 3 serii drużyny startują zgodnie z ilością zdobytych
punktów w poprzednich seriach – od najniżej do najwyżej sklasyfikowanej;
b) w przypadku udziału od 9 do 12 drużyn - w 3 serii startuje 8 najlepszych drużyn zgodnie z
ilością zdobytych punktów w poprzednich seriach – od najniżej do najwyżej
sklasyfikowanej;
c) w przypadku udziału powyżej 12 drużyn - w 2 i 3 serii startuje 8 najlepszych drużyn – w 2
serii zgodnie z ilością zdobytych punktów w 1 serii od najwyżej do najniżej
sklasyfikowanej; w 3 serii zgodnie z ilością zdobytych punktów w 1 i 2 serii od najniżej
do najwyżej sklasyfikowanej;
6. Strzały oddawane są z odległości 5 m.
7. Po oddaniu 5 strzałów w każdej serii następuje zmiana tarcz strzelniczych.
8. Drużyny zajmują kolejno miejsca zgodnie ze zdobytą liczbą punktów.
9. Do punktacji ostatecznej liczą się wszystkie strzały oddane przez zawodników.
10. Dogrywkę przeprowadza się dla wyłonienia miejsc od I do III. Wówczas drużyny
z równą liczbą punktów oddają 1 serię po 3 strzały.
11. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających
przeprowadzenie zawodów w pełnym wymiarze wynik zostanie uznany za rozstrzygnięty po
wykonaniu co najmniej jednej pełnej serii strzałów.

