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Komunikat informacyjny 19/2020
Witam Członków Klubu oraz Współpracujących z Klubem, w związku z sytuacja sanitarną
w kraju, wytycznymi Ministra Zdrowia i Ministra Oświaty odwołujemy planowane treningi
i szkolenia dla sekcji dzieci i młodzieży do czasu zmiany obecnych wytycznych, realizujemy
działalność statutową sekcji klasy powszechnej – pełnoletnich jak poniżej:
Organizacja treningów:
Mogą być prowadzone treningi sekcji klasy powszechnej - pełnoletnich oraz Strzelców
zgłoszonych przez Organizacje Społeczne do Mistrzostw Powiatu tj. „seniorów poniżej 70
roku życia” w sali strzeleckiej przy W. Pola 11, konkurencja karabin i pistolet pneumatyczny.
Udział w powyższym treningu tylko po wcześniejszym ustaleniu z Kol. Agatą Janicką
koordynatorem zajęć w sali strzeleckiej na email: ks-agi03@wp.pl ; tel. 667 984 864.
W sali strzeleckiej obowiązują procedury organizacyjne i sanitarne tj. max w jednym
czasie - treningu do 40 minut udział 3 strzelających na wyznaczonych stanowiskach następnie 15 minut przerwa oraz możliwość cyklicznie treningu w godz.14.00 – do 17.00.
Organizacja zawodów:
W związku z liberalnymi wytycznymi dla współzawodnictwa i wydarzeń sportowych.
poniżej wyciąg z wytycznych MZ i Sportu :
„W całym kraju współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe
są organizowane bez udziału publiczności. W zajęciach, wydarzeniach sportowych oraz
współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni,
stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych,
których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
Organizatorzy przeanalizowali możliwości „przepustowe” strzelnicy „Hubertus”
przyjęli ustalenia dotyczące zawodów w dniu 07.11.2020 r. w godzinach 10.00 -14.00 w
oparciu o poniższy regulamin i procedury.
WSZYSTKICH Uczestników obowiązują przepisy sanitarne, noszenie maseczek podczas
przemieszczania się po strzelnicy i rejestracji oraz pobytu na osi strzeleckiej z wyjątkiem pobytu na stanowisku strzeleckim.
STARTUJĄCY na stanowisku strzeleckim zobowiązany jest posiadać właściwy ubiór
strzelecki oraz ochronniki słuchu i okulary ochronne.
Sędzia Prowadzący konkurencję może nie dopuścić do startu Zawodnika który nie będzie
respektować powyższych przepisów wynikających z regulaminów Zawodów oraz PZSS lub
MZ - bez zwrotu startowego.
Zgodnie z uwagami z ostatnich zawodów dotyczących braku metryczek, metryczki
będą - jakie zostanie to ujęte w regulaminie opracowanym przez Kierownika Zawodów
z podaniem jako załącznik na stronie klubu.
Udział w zawodach:
1. Zgłoszenia tylko drogą elektroniczną na adres Arkadiusz Druszcz email:
adruszcz@vp.pl, tel. 507 372 307 z podaniem rodzaju konkurencji.

2. Przybycie na strzelnicę na ściśle określoną godzinę z racji, że na osi strzeleckiej planowane jest przebywanie jednocześnie trzech strzelających oraz dwóch sędziów prowadzących.
3 Po rejestracji - realizacja wytycznych kierownika zawodów w aspekcie przemieszczania
się na osie strzeleckie ustalonych konkurencji.
4. Na osi strzeleckiej zgłaszanie się do sędziego prowadzącego konkurencję, pozostawienie metryczki, wykonywanie poleceń zajęcia stanowiska oraz start w konkurencji, zapoznanie
się z wynikiem – przestrzelinami, potwierdzenie na metryczce, udanie się do kolejnej konkurencji na zasadach jak powyżej.
5. Startujący po starcie w wybranych konkurencjach w czasie do 15 minut po ostatnim
swoim starcie może odebrać w biurze zawodów dyplom uczestnictwa w zawodach.
6. Prosimy o przestrzeganie regulaminu strzelnicy oraz parkowanie samochodów przodem
w kierunku wyjazdy, nie blokowanie przejazdów na osie strzeleckie.
Organizatorzy zapewniają bezpłatnie ciepłe napoje, kawa, herbata oraz słodycze, prosimy
o przestrzeganie „zgromadzenie” ilości osób to 5 przy przebywaniu na „poczęstunku”.
W sprawach dotyczących zaświadczeń do WPA oraz przyjęcia do Klubu proszę o kontakt
telefoniczny z wiceprezes Kol. Agata Janicka email: ks-agi03@wp.pl ; tel. 667 984 864 . w
temacie licencji i ich przedłużenia , patentów oraz zawodów z wiceprezesem Kol. Arkadiusz
Druszcz email: adruszcz@vp.pl, tel. 507 372 307.
W załączeniu informacja o zawodach – ze strony klubu www.icpila.eu …..
Z poważaniem, Kazimierz Sadowski prezes zarządu - wolontariusz
Puchar Święta Niepodległości Polski – 2 bój karabinowy
Kategoria
Kalendarz WZSS - Poznań
Termin
sobota, 7 listopad 2020 10:00 - 14:00
Miejsce
Strzelnica HUBERTUS - Chodzież
„Puchar Święta Niepodległości Polski – 2 bój karabinowy” w skróconych konkurencjach –
10 strzałów ocenianych: konkurencja karabin dowolny / historyczny, boczny i centralny zapłon, wyprodukowany do 1967r.;
2-bój karabinowy:
karabin boczny zapłon dystans 50 m
karabin centralny zapłon dystans 100 m;
pistolet mały i duży kaliber
strzelba Trap.
Klasyfikacja OPEN oraz 2 bój karabinowy: karabin boczny zapłon + karabin centralny zapłon.
Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną do godziny 23:59 - 4 listopada 2020.
Terminy


sobota, 7 listopad 2020 10:00 - 14:00

