KRS 0000504320
ul. Kościuszki 23, 49-130 Tułowice
tel. 48 506 128 631,
www.okshusarz.pl e-mail: b.sadlon@okshusarz.pl

Regulamin Ogólny Zawodów z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI - „HUSARZ 3 GUN” - Jełowa 13-11-2016r.
•

W zawodach mogą brać udział strzelcy, którzy spełnią poniższe kryteria:

Wpłata wpisowego na konto OKS HUSARZ ( 54 1050 1504 1000 0090 3082 1418 ) adres: Tułowice
ul. Kościuszki 23; w tytule zapłaty: 3 GUN 13.11.16r. oraz imię i nazwisko zawodnika do dnia

08.11.2016r. Wysokość wpisowego wynosi 50zł (członek OKS HUSARZ), 80zł (pozostali uczestnicy).
Tylko w przypadku wolnych miejsc można dokonać opłaty na miejscu w biurze zawodów – (opłata dla
członków 80zł, pozostali zawodnicy 100zł). Maksymalna liczba zawodników – 30 osób. Opłata startowa nie
podlega zwrotowi, może jedynie zostać przeniesiona na innego zawodnika.

Oficjalny trening w sobotę 12.11.2016 r.– wpisowe 50 zł ( członek OKS HUSARZ), 80 zł (pozostali
uczestnicy). Tylko w przypadku wolnych miejsc można dokonać opłaty na miejscu w biurze – (opłata dla
członków 80zł, pozostali zawodnicy 100zł) Udział w treningu nie jest obowiązkowy.

1. Biuro zawodów będzie otwarte od 8.30 do 9.30 w dniu zawodów. Startujemy godz. 8:30. W dniu
zawodów uzupełnienie listy startowej do 30 osób - wg kolejności zgłoszeń w biurze zawodów.

Po

dokonaniu opłaty/przelewu zawodnik otrzyma metryczki strzeleckie uprawniające do udziału w zawodach
oraz do wstępu do strefy strzeleckiej. Osoby które w w/w terminie nie zgłoszą się do biura zawodów i nie
uiszczą opłaty/przelewu nie będą mogły wziąć udziału w zawodach.
2. Udział w zawodach będzie możliwy jedynie po okazaniu w Biurze Zawodów:
•

licencji strzelca sportowego, (zawodnicy, którzy są w trakcie wyrabiania licencji zostaną warunkowo
dopuszczeni); legitymacji służb mundurowych, `

3. Uczestnicy zawodów, są zobowiązani znać przepisy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, znać wzorcowy regulamin strzelnic oraz regulamin
zawodów LIGA SPORTERA, TOR i OPIS TORU Husarz 3 GUN.
4. Uczestnicy zawodów, przebywający w strefie strzeleckiej muszą bezwzględnie posiadać ochronniki słuchu i
wzroku.
5. Zawodnik w biurze zawodów otrzyma bloczek cateringowy uprawniający go do skorzystania z zaplecza
cateringowego zagwarantowanego przez organizatora OKS HUSARZ.
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6. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów na 48 godzin przed zawodami bez podania przyczyny.
Jeżeli zawody nie odbędą się z winy organizatora wszystkie opłaty wpisowe zostaną zwrócone lub za zgodą
stron zaksięgowane jako opłata wpisowa na następne zawody.

