Regulamin zawodów strzeleckich IPSC Grand Prix 2017 – Zakończenie sezonu
Ostatnio zmieniony: 25 sierpnia 2017 r.

§ 1 Informacje ogólne
1. Organizatorem zawodów („Zawody”) jest Strzelecki Klub Sportowy „Ardea” z siedzibą w
Gdańsku.
2. Zawody odbędą się w dniach 14-15 października 2017 r. na terenie strzelnicy myśliwskosportowej „Czapla” w Lublewie Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 30. W przeddzień Zawodów, w
tym samym miejscu odbędzie się prematch.
3. Oficjalnym źródłem informacji o Zawodach jest strona internetowa Zawodów, dostępna pod
adresem http://gp2017.sks-ardea.org.
4. Funkcję Match Directora („MD”) pełni Andrzej Hoczyk (POL) – gp2017@sks-ardea.org.
5. Kluczowe parametry zawodów:
a) ranga - „level 3”.
b) ilość torów – dwanaście, w tym: dwa długie, cztery średnie i sześć krótkich.
c) minimalna ilość strzałów - dwieście trzydzieści dwa.
d) liczebność drużyny – czteroosobowe.
§ 2 Rejestracja i opłaty
1. Rejestracji w Zawodach dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Zawodów.
2. Opłata startowa wynosi:
a) 300 zł od zawodników, którzy zarejestrują się do 15 września 2017 r.
b) 350 zł od zawodników, którzy zarejestrują się pomiędzy 16 a 30 września 2017 r.
c) 400 zł od zawodników, którzy zarejestrują się w październiku 2017 r.
3. Opłatę startową należy wnieść w terminie siedmiu dni od daty rejestracji. Niedokonanie opłaty w
terminie skutkuje zwolnieniem miejsca w Zawodach.
4. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rejestracji, które wysyłane
jest na adres email zawodnika.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach zgłoszonej do 15 września 2017r.
wpłacający otrzymuje zwrot całości wpłaconej opłaty.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach zgłoszonej do 30 września 2017r.
wpłacający otrzymuje zwrot 50% wpłaconej opłaty.
7. Rezygnacja dokonana po 30 kwietnia 2017 r., w tym niepojawienie się na Zawodach lub nie
uczestniczenie w nich, skutkuje przepadkiem wpłaconej opłaty startowej.
8. Do chwili rozpoczęcia Zawodów możliwe jest wskazanie w swoje miejsce innego zawodnika,
który spełnia wymogi przepisowe do uczestnictwa w Zawodach. W takim wypadku całość opłaty
startowej jest zaliczana na poczet uczestnictwa tego zawodnika w Zawodach.
9. Opłata arbitrażowa wynosi 300 zł.
10. Zgłoszenie drużyny jest bezpłatne.
11. Sędziowie i funkcyjni Zawodów są zwolnieni z opłaty startowej.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. W pozostałym zakresie zastosowanie mają aktualne przepisy IPSC, regulamin strzelnicy FHU
Czapla, zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim oraz obowiązujące powszechnie przepisy
prawa.
2. Organizator Zawodów zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, mających
charakter uszczegółowienia i uzupełnienia jego postanowień.

