Regulamin zgłoszenia zawodów do kalendarza sportowego PZSS
1. Kalendarz sportowy PZSS zawiera:
1.1. zawody w strzelectwie sportowym zawarte w zbiorze regulaminów PZSS
1.2. pozostałe zawody w sporcie strzeleckim oparte na przepisach PZSS lub na przepisach międzynarodowych federacji
strzeleckich
2. Nadzorowanie zawodów
2.1. Zawody ujęte w kalendarzu sportowym PZSS są nadzorowane przez delegatów technicznych wyznaczonych przez
kolegium sędziów PZSS.
2.2. Koszty delegacji delegata technicznego pokrywa PZSS w następujących zawodach w strzelectwie sportowym:
Mistrzostwa Polski, Puchary Polski, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, eliminacje do FOOM, zawody
klasyfikacyjne, Liga Młodzieżowa PZSS, mistrzostwa strefowe młodzików, ogólnopolska spartakiada strzelecka,
ogólnopolskie zawody strzeleckie Zlot Orlików, zawody strzeleckie w ramach konsultacji kadry narodowej.
2.3. Koszty delegacji delegata technicznego pokrywa bezpośredni organizator mistrzostw Polski weteranów, mistrzostw
Polski w ruchomej tarczy oraz pozostałych zawodów strzeleckich.
3. Zgłoszenia zawodów do kalendarza sportowego PZSS
3.1. Zgłoszenie zawodów do kalendarza sportowego PZSS może być przyjęte wyłącznie od organizatora posiadającego
licencję klubową PZSS.
3.2. Organizatorzy, których możliwości techniczne i organizacyjne zapewniają przeprowadzenie zgodnie
z przepisami ISSF mistrzostw Polski i Pucharów Polski w strzelectwie sportowym, przesyłają do biura PZSS
pod adres kalendarz@pzss.org.pl w terminie do 30 września roku poprzedzającego, oferty zawierające
termin i miejsce zawodów oraz informacje o możliwościach i kosztach zakwaterowania.
3.3. Organizatorzy pozostałych zawodów strzeleckich, przesyłają do biura PZSS pod adres kalendarz@pzss.org.pl
w terminie do 15

października roku poprzedzającego, wypełniony wniosek o wstawienie zawodów do

kalendarza sportowego PZSS z regulaminami zawodów w wersji edytowalnej (np. Word). Formularz wniosku z
regulaminami dostępny będzie na stronie PZSS (w regulaminie zawodów w pozycji UCZESTNICTWO musi być
zapis, że w zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy z ważną licencją zawodniczą PZSS).
3.4. Organizator zawodów dynamicznych rozgrywanych wed ług przepisów IPSC, zgłasza zawody do kalendarza
sportowego PZSS wyłącznie za pośrednictwem IPSC Region Polska.
4. Obowiązki organizatora zawodów
4.1. Organizator zawodów na jeden miesiąc przed zawodami musi przesłać w wersji elektronicznej do wyznaczonego
przez kolegium sędziów PZSS delegata technicznego, szczegółowy program zawodów, który po sprawdzeniu
zostanie zamieszczony w kalendarzu sportowym PZSS.
4.2. Szczegółowy program zawodów powinien zawierać
informację o: terminie i miejscu zawodów,
możliwościach i kosztach zakwaterowania,
terminie nadsyłania zgłoszeń wstępnych,
terminie nadsyłania zgłoszeń imiennych,
miejscu i terminie konferencji technicznej,
programie godzinowym zawodów (harmonogram strzelania),
czasie i miejscu organizacji uroczystości otwarcia i zakończenia, wręczania nagród i wyróżnień,
czasie i miejscu imprez towarzyszących.
4.3. Organizator zawodów na 14 dni przed zawodami musi przesłać do przewodniczącego KS PZSS, na załączonym
formularzu, proponowaną obsadę sędziowską w celu zatwierdzenia.
4.4. Natychmiast po zakończonych zawodach organizator musi przesłać pod adres administrator@pzss.org.pl
rezultaty w wersji edytowalnej (Excel, Word) według wzoru zamieszczonego na stronie PZSS.
4.5. W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionych warunków, zawody będą zdjęte z kalendarza sportowego PZSS.

