
REGULAMIN
13. MISTRZOSTW GMINY TRĄBKI WIELKIE

W STRZELECTWIE SPORTOWYM
W RAMACH

XXIII WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW 
„PUCHAR GMINY TRĄBKI WIELKIE 2017”

I. Cel
Celem Mistrzostw jest:
- popularyzacja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie,
- propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnej formy wypoczynku wśród mieszkańców Gminy,
- integracja mieszkańców Gminy Trąbki Wielkie,
- wyłonienie najlepszych strzelców w poszczególnych kategoriach spośród osób zamieszkujących 
Gminę Trąbki Wielkie, 
- wyłonienie Mistrza Gminy Trąbki Wielkie w strzelectwie sportowym w kategorii sołectw.

II. Organizatorzy
Organizatorami Współzawodnictwa są: Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich oraz Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich.

III. Patroni 
Współzawodnictwo odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie Błażeja Konkola oraz 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniewa Leszczyńskiego.

IV. Termin i miejsce Mistrzostw
Mistrzostwa odbędą się w dniu 10 września 2017 roku (niedziela) w godzinach 14.30 – 19.00 na 
terenie Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich przy ulicy Sportowej 19.

V. Zasady rozgrywania Mistrzostw:
Zawody strzeleckie odbędą się w 8 kategoriach wiekowych:
a) młodziczki i młodzicy (rocznik 2004 – 2002),
b) juniorki i juniorzy (rocznik 2001 – 1997), 
c) seniorki i seniorzy (rocznik 1996 – 1973), 
d) weteranki i weterani (rocznik 1972 i starsi). 
Strzelanie odbywać się będzie z karabinka pneumatycznego z odległości 10 m. Zawodniczki i 
zawodnicy oddadzą najpierw po 5 strzałów próbnych, a następnie do nowej tarczy kolejnych 10 
strzałów. I te 10 strzałów liczyć się będzie do klasyfikacji. O zwycięstwie w klasyfikacji 
indywidualnej decydować będzie suma trafień. W przypadku równej ilości punktów – o wyższej 
pozycji zadecyduje większa ilość lepszych trafień. 
VI Uczestnicy
1. W Mistrzostwach mogą uczestniczyć tylko osoby mieszkające w Gminie Trąbki Wielkie. 
2. W Mistrzostwach może uczestniczyć dowolna ilość osób z poszczególnych sołectw.
3. Do zawodów zawodniczki (-cy) mogą się zgłaszać osobiście w GOKSiR, przez Internet na adres: 
goksir@goksir-trabkiwielkie.pl do godziny 16.00 w piątek poprzedzający turniej lub w biurze 
zawodów wypełniając Listę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu.

VII Punktacja
Za zajęcie miejsca od 1. do 25. w poszczególnych kategoriach można będzie otrzymać następującą 
ilość punktów:
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1. miejsce – 30 pkt, 2. miejsce – 27 pkt, 3. miejsce – 24 pkt, 4. miejsce – 22 pkt, 5. miejsce – 21 pkt, 6.
miejsce – 20 pkt, 7. miejsce – 19 pkt, 8. miejsce – 18 pkt, 9. miejsce – 17 pkt, 10. miejsce – 16 pkt, 11.
miejsce – 15 pkt, 12. miejsce – 14 pkt, 13. miejsce – 13 pkt, 14. miejsce – 12 pkt, 15. miejsce – 11 pkt,
16. miejsce – 10 pkt, 17. miejsce – 9 pkt, 18. miejsce – 8 pkt, 19. miejsce – 7 pkt, 20. miejsce – 6 pkt, 
21. miejsce – 5 pkt, 22. miejsce – 4 pkt, 23. miejsce – 3 pkt, 24. miejsce – 2 pkt, 25. miejsce – 1 pkt. 
O zwycięstwie w klasyfikacji drużynowej decydować będzie suma punktów zdobytych przez 
najlepszych zawodników danego sołectwa w poszczególnych kategoriach według kolejności 
uwzględniającej tylko jednego zawodnika z każdego sołectwa.
W przypadku, gdy do danej kategorii zgłosi się tylko jedna osoba zajmie ona 1. miejsce.
W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez sołectwa o wyższym miejscu decydować 
będzie większa ilość wyższych miejsc w poszczególnych kategoriach. 

VIII Nagrody
Nagrodami dla najlepszych trzech sołectw w Mistrzostwach będą puchary i dyplomy. Dodatkową 
nagrodą dla trzech najlepszych drużyn Mistrzostw będzie możliwość korzystania z Hali Sportowej 
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich przez okres - odpowiednio 3, 2 i 1 godziny w terminach 
uzgodnionych z administratorem Hali. 
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w kategoriach indywidualnych przyznane będą dyplomy i 
medale.

IX Postanowienia końcowe 
- niniejszy regulamin zamieszczony będzie na stronie internetowej GOKSiR (www.goksir-
trabkiwielkie.pl),
- wyniki Mistrzostw zamieszczone będą na stronie internetowej GOKSiR (www.goksir-
trabkiwielkie.pl) najpóźniej 3 dni po zawodach,
- protesty dotyczące Mistrzostw mogą być wnoszone do organizatorów tylko w formie pisemnej 
najpóźniej do zakończenia Mistrzostw,
- przystępując do zawodów ich uczestnicy tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie i 
udostępnianie swoich danych osobowych oraz na wykorzystywanie swoich wizerunków na zdjęciach i
filmach.
- organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione oraz porzucone podczas Mistrzostw ani za 
wypadki powstałe z winy uczestników Mistrzostw,
- organizatorzy zapewniają osobom uczestniczącym w Mistrzostwach ubezpieczenie NW w czasie 
w/w zawodów oraz w drodze na i z zawodów,
- prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.
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