XI MEMORIAŁ JERZEGO BANAKIEWICZA
MISTRZOSTWA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY
KUJAWSKO - POMORSKIEGO OKRĘGU ZNP W STRZELECTWIE SPORTOWYM
I.

Cel: Uczczenie pamięci Kol. Jerzego Banakiewicza – członka Zarządu Oddziału ZNP
w Toruniu, inicjatora zawodów strzeleckich pracowników oświaty. Propagowanie strzelectwa
sportowego.

II.

Organizator: Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu we współpracy
z Kujawsko-Pomorskim Okręgiem ZNP.

III.

Data i miejsce: 24. września 2016 r. o godz. 11.00 na strzelnicy ,,Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego” - Fort VI im. J. Wiśniowieckiego ul. Szosa Chełmińska 212

Uczestnicy i tryb zgłaszania:
1. W zawodach uczestniczyć mogą drużyny dwuosobowe (kobieta i mężczyzna) lub indywidualni
zawodnicy - pracownicy oświaty zgłoszeni przez Oddziały lub Ogniska ZNP.
2. Zgłoszenia z podaniem nazwiska, imienia, miejsca pracy w terminie do 14. września br. można
dokonywać telefonicznie pod numerem: 785 001 702 lub drogą mailową znp_torun@wp.pl
3. Opłatę startową w wysokości 10 zł. od zawodnika należy uiścić w biurze do 22. września br.
lub w wyjątkowej sytuacji przed zawodami.
V.
Program i przebieg zawodów:
Zawody rozgrywane są w kategorii drużynowej – najlepszy wynik (kobieta i mężczyzna)
oraz indywidualnej (kat. kobiet, kat. mężczyzn) w konkurencji kmk standard:
 postawa leżąca (bez podpórki z wolnej ręki),
 odległość 50 m,
 tarcza 16 x 11,
 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych,
 czas łączny na konkurencję ze strzałami próbnymi 30 min,
 przerwy między zmianami 10 min.
VI.
Broń i amunicja:
1. Broń zabezpiecza organizator. Zawodnicy mogą posiadać swoją broń (karabinek małokalibrowy
Standard, spełniający wymogi PZSS. Amunicję zabezpiecza organizator (zawodnicy mogą
strzelać z własnej amunicji). Lunety i inne akcesoria – organizatora lub własne.
VII.
Finansowanie zawodów:
1. Organizator zapewnia obsługę sędziowską, medyczną i techniczną strzelnicy, dyplomy i puchary.
2. Organizator zabezpiecza ciepły posiłek.
VIII.
Ocena zawodów:
1. Zwycięskie drużyny oraz zdobywcy indywidualni trzech pierwszych miejsc otrzymują puchary
i dyplomy.
2. Klasyfikacja zawodów prowadzona jest drużynowo i indywidualnie w kategorii kobiet
i mężczyzn.
IX.
W trakcie zawodów odbędą się strzały do Tarczy Honorowej, z których dochód zostanie
przekazany na rzecz ,,Stowarzyszenia Chorych na Białaczkę” w Toruniu.
X.
Postanowienia końcowe:
1. Organizator zawodów zapozna zawodników z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz
przepisami PZSS i Regulaminem Strzelnicy.
2. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczestnik dokonuje wpisu w ,,Książce Pobytu na Strzelnicy”.
3. W sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących przeprowadzenia konkurencji, ustalenia
wyników, miejsc itp. wynikających z przepisów PZSS decyduje sędzia główny zawodów.
Od jego decyzji przysługuje odwołanie do organizatora zawodów.
4. We wszystkich sprawach ostateczne decyzje podejmuje organizator zawodów.
IV.

Urszula Polak
Prezes Oddziału ZNP w Toruniu

