
                                

REGULAMIN ZAWODÓW 

„OTWARTE ZAWODY  W STRZELANIU Z BRONI PNEUMATYCZNEJ 

Z OKAZJI 150 – LETNIEJ ROCZNICY UTWORZENIA 

 KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W ODOLANOWIE”                          

I. CEL 
    - Popularyzacja strzelectwa sportowego jako formy spędzania czasu wolnego 
    - Uczczenie 150-letniej rocznicy utworzenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Odolanowie  
    - Promocja Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego 
 

II.ORGANIZATOR  
    - Odolanowskie Bractwo Strzeleckie 
    - Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS 
    - Gmina i Miasto Odolanów 
     
III.TERMIN I MIEJSCE 
    -  24.08.2018 r  godz. 16.30 –siedziba Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego 
        przy ul. Krótkiej w Odolanowie 
 

IV.UCZESTNICTWO 
- W zawodach mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy i Miasta Odolanów i nie tylko 
- Kobiety i mężczyźni, młodzież i dorośli we współzawodnictwie indywidualnym  
 

V.ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia przed Zawodami – telefonicznie (pod nr 607 093 267) , lub w dniu Zawodów osobiście –  
pół godziny przed rozpoczęciem Zawodów   
 

VI.KLASYFIKACJA 
  Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie: 
 - Dorośli – spośród Kobiet, Mężczyzn oraz Członków Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego 
 - Młodzież – najlepszy zawodnik kategorii młodzieżowej  
 

VII.NAGRODY 
 - Za zajęcie I m w klasyfikacji ogólnej K i M –Puchary, II i III - Dyplomy   
 - Za zajęcie I m dla zawodnika Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego – Puchar, II i III m-  Dyplomy 
 - Za zajęcie I m w kategorii młodzieżowej -  Puchar, II i III m-  Dyplomy 
 

VIII.WYMAGANE DOKUMENTY 
  - legitymacja szkolna w przypadku uczniów oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział   w 
zawodach/dotyczy  zawodników poniżej 18 roku życia / 
  - dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość /dotyczy zawodników 
   pełnoletnich/ 



IX.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
- Strzelanie z wiatrówki długiej odbywać się będzie z odległości 10 m na 2 stanowiskach strzelniczych 
do tarczy 17x17 cm  w pozycji stojącej. Zawodnik odda 3 strzały próbne a następnie 5 strzałów,  
z ośmiu  oddanych strzałów  kwalifikowanych będzie 5 najlepszych /w przypadku dużej  ilości 
startujących sędzia główny w  porozumieniu z organizatorem  może zmniejszyć ilość strzałów/. 
- W przypadku uzyskania przez zawodników tej samej ilości punktów w celu ustalenia I,II i III m 
   sędzia gł. zawodów zarządza dodatkowe strzelanie między zainteresowanymi – po 3 strzały 
   do skutku wyłonienia zwycięzcy. 
   
X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- Zawodnicy/czki  startujące w zawodach muszą posiadać opiekuna który ponosi 
   odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo /dotyczy niepełnoletnich/     
 - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie NW i OC zawodników i opiekunów 
 - Każdy startuje na własną odpowiedzialność a start w zawodach jest równoznaczny z 
    oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją niniejszego regulaminu 
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora a sprawy sporne i protesty rozstrzyga 
   sędzia główny wspólnie z organizatorem 
Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę startujących, jeśli uzasadniają to możliwością 
przeprowadzenia zawodów /np. czas trwania zawodów/ 
 
XI PROGRAM ZAWODÓW 
 -godz. 16.30 – 17.00 zapisy uczestników na listę startową 
 -           17.00 –17.15 odprawa zawodników  
 -           17.15 – rozpoczęcie konkursu strzelania 
 - ok.     19.00 – zakończenie zawodów, wręczenie pucharów i dyplomów 
 
XII.SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
1. Bronią należy posługiwać się z najwyższą ostrożnością 
2. Po wzięciu broni do ręki należy sprawdzić czy jest rozładowana 
3. Zabronione jest kierowanie wylotu lufy w kierunku ludzi i opieranie wylotu lufy na stopie 
4. Trening bez strzałowy /na sucho/ jest zabroniony 
5. Broni nie można zostawić bez dozoru i zabierać ze stanowiska strzeleckiego 
6. Zabronione jest odkładanie broni załadowanej w czasie przerw w strzelaniu 
7. Broń można ładować wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą skierowaną w kulochwyt, po ko-

mendzie prowadzącego strzelanie „ŁADUJ” 
8. Po komendzie lub sygnale „STOP” wszyscy strzelający muszą natychmiast przerwać strzelanie 
9. Po zakończeniu strzelania nie opuszczamy stanowiska strzeleckiego, odkładamy broń na stolik 

/lufa skierowana w kierunku kulochwytu/ czekamy aż zakończy strzelanie partner na drugim sta-
nowisku i dopiero po komendzie „DO TARCZY” idziemy do kulochwytu po tarczę, którą zanosimy 
do stolika sędziego prowadzącego ocenę strzałów i punktację. 

10. Zaleca się by strzelający, podczas strzelania używali przeciwodpryskowych okularów strzeleckich 
lub innych ochraniaczy spełniających taką funkcję 

11. W czasie zawodów zawodnicy niestrzelający, kibice i inne osoby przebywają poza strefą strzelania 
12. W przypadku niezastosowania się do poleceń prowadzącego strzelanie każda osoba przebywająca 

na terenie obiektu może zostać z niego usunięta. 
      

XIII. SĘDZIOWANIE 
1. W skład sędziowski wchodzą: 
- Sędzia Główny Zawodów 
- Zastępca Sędziego Głównego  
- Sędzia Tarczowy – Wywołuje zawodników na stanowiska strzeleckie,  podaje komendy „ ŁADUJ”     
 „STOP”,  „ DO TARCZY”  



 - dwóch Sędziów Prowadzących – po jednym na każdym stanowisku strzeleckim, mają za zadanie 
pomagać zawodnikom (np. „złamać” wiatrówkę), podać na stanowisko odpowiednią ilość śrutu, 
zgłaszać koniec strzelania zawodnika. 
 2. Sędzia Główny ze składem sędziowskim podlicza zdobyte punkty i ogłasza wyniki w poszczególnych 
klasyfikacjach. 
  
 
ŻYCZYMY  SAMYCH  DZIESIĄTEK                                                                   ORGANIZATORZY         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH  STRZELECKICH Z 
OKAZJI ROCZNICY 150-LAT OD ZAŁOŻENIA KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO W ODOLANOWIE  
ODOLANÓW – siedziba Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego 24 sierpnia 2018r. 
 
 
My niżej podpisani 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Wyrażamy zgodę na uczestnictwo naszego dziecka ………………………………………………………………………….. 
w Zawodach w strzelaniu z wiatrówki z okazji 150-lat od założenia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w 
Odolanowie, które odbędą się w  Odolanowie w siedzibie Odolanowskiego Bractwa Strzeleckiego przy 
ul. Krótkiej w dniu 24.VIII.2018r. 
 
Oświadczam że nie ma przeciwwskazań lekarskich by nasze dziecko uczestniczyło w zawodach 
strzeleckich. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez organizatora zawodów związanych 
z zagrożeniem zdrowia i życia naszego dziecka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
naszego dziecka przez organizatorów oraz na publikowanie zarejestrowanego wizerunku w 
materiałach i informacjach z w/w zawodów/Dz.U.2016.poz.922/ 
       


