
REGULAMIN BIZNES LIGI STRZELECKIEJ



CEL LIGI

Celem Ligi jest wyłonienie Mistrza Biznes Ligi Strzeleckiej, promocja przedsiębiorstw 

i drużyn  firmowych uczestniczacych w rywalizacji, umożliwienie budowania relacji biznesowych, 

wzrost poziomu umiejętnosci strzeleckich oraz integracja uczestnikow i dobra zabawa                      

w niebanalnym formacie. 

Dokładną datę wybiera Organizator i jest on zobowiązany do poinformowania uczestników na 7 dni

przed każdą rundą.

Edycja wiosna 2017

 Runda I: 20 albo 21 maja 2017

 Runda II: 03 albo 04 czerwca 2017

 Runda III: 17 albo 18 czerwca 2017

 Runda IV: 01 albo 02 lipca 2017

Edycja jesień 2017

 Runda I: 26 albo 27 sierpnia 2017

 Runda II: 02 albo 03 września 2017

 Runda III: 16 albo 17 września 2017

 Runda IV: 30 września albo 01 października 2017

ZGŁOSZENIA

 Zgłoszenia  drużyn  do ligi  odbywać  się  będą  drogą  mailową  do  dnia  20  lutego  2017  

na  adres  biuro@gunnfun.pl lub  przez  formularz  na  stronie  Biznes  Ligi  Strzeleckiej

http://gunnfun.pl/biznes-liga-strzelecka/

 Wpisowe do jednej edycji (cztery rundy + treningi) wynosi 6000 PLN netto od drużyny

lub 2000 PLN netto od indywidualnego uczestnika.

 Opłata  wpisowa jest  wpłacana  na  konto  Organizatorów i  jest  warunkiem przystąpienia  

do Ligi.

mailto:biuro@gunnfun.pl


ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W LIDZE

 Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie od zaproszonych zespołów. Jeśli chcesz, aby Twój

zespół  został  zaproszony  do  udziału  w  Biznes  Lidze  Strzeleckiej,  uzupełnij  formularz

zgłoszeniowy na www.gunnfun.pl/biznes-liga-strzelecka/ lub wyślij e-mail do Organizatora

na biuro@gunnfun.pl, ale nie później niż do 20.02.2017.

 Zaproszenia  do  udziału  w  Biznes  Lidze  Strzeleckiej  zostaną  wysłane  nie  później  niż

15.03.2017. 

 O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 Maksymalnie  6  drużyn  zostanie  zaproszonych  do  udziału  w  każdej  edycji  Biznes  Ligi

Strzeleckiej.

  Tylko drużyny zaproszone przez Organizatora moga wziać udział w Lidze.

 Zawodnicy  nie  musza  posiadać  uprawnień  strzeleckich,  ale  mile  widziane  będzie

doswiadczenie lub patent strzelecki.

 Kapitanem  drużyny  może  być  tylko  własciciel,  pracownik  z  najwyższym  stażem  

lub kontrahent firmy, ktora zgłosiła się do udziału w Lidze. W przypadku drużyny złożonej

z  osob  indywidualnych  startujacych  jako  społka,  kapitanem  może  być  każdy  członek  

tej załogi.

 Istnieje  możliwosć  skorzystania  z  dodatkowego  treningu  z  wykwalifikowanym

instruktorem.  Możliwość  skorzystania  z  dodatkowego  treningu  nie  może  kolidować  

z terminami Ligi.

 W trakcie całego cyklu oraz pojedynczych startow w drużynach moga następować zmiany

zawodnikow.

 Każda drużyna może zgłosić kadrę maksymalnie 6 uczestnikow na poszczegolne rundy.

 Aby pozostać  na  liscie  zgłoszeń  drużyna  musi  potwierdzić  swoje  uczestnictwo poprzez

podpisanie  umowy z  Organizatorami  oraz  opłacić  wpisowe do Ligi  do  dnia  podanego  

w zaproszeniu przesłanym przez Organizatora.

DRUŻYNY

 Drużyna podczas jednej rundy składa się maksymalnie z 5, a minimalnie z 3 osob w tym

kapitan. Zmiany można dokonywać tylko na konkretny rodzaj broni.

http://www.gunnfun.pl/biznes-liga-strzelecka/


 Dopuszcza się zmiany w załogach pomiędzy rundami.

PRZEPISY

Liga  zostanie  rozegrana  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  zdefiniowanymi  w  Przepisach  ISSF

(Międzynarodowa Organizacja  Strzelectwa Sportowego),  PZSS (Polskiego Związku Strzelectwa

Sportowego). Dokładny opis strzelania zamieszczony jest  w Instrukcji Strzelania, która również

będzie  dokładnie  omówiona  podczas  szkolenia.  Instrukcja  strzelania  dostępna  w  zakładce

z regulaminem Biznes Ligi Strzeleckiej.

Przypominamy,  że są to  zawody towarzyskie i  dżentelmeńskie,  więc łamanie przepisów będzie

przede wszystkim karane Złym Samopoczuciem sprawcy.

PUNKTACJA

1. Poszczególne rundy Ligi mają format rywalizacji drużynowych.

2. Kolejność strzelań będzie określona w Instrukcji Strzelania.

3. Klasyfikacja  poszczególnych  rund  polega  na  sumowaniu  wyników  wszystkich  zawodników

poszczególnych  drużyn  zarówno w pistolecie  oraz  karabinie.  W przypadku  remisu  decyduje

najwyższy wynik w pistolecie  a  następnie  w karabinie,  jeśli  w tej  sytuacji  remis  będzie się

utrzymywał decydują drugie i kolejne miejsca wg tego samego klucza.

4. Klasyfikacja  generalna  uzależniona  jest  od  ilości  zdobytych  punktów  w  poszczególnych

rundach.

Punktacja (każda runda)

I miejsce - 7 pkt

II miejsce - 5 pkt

III miejsce - 4 pkt

IV miejsce - 3 pkt

V miejsce - 2 pkt

VI miejsce - 1 pkt

Dyskwalifikacja - 0 pkt

5. Zwycięzca rundy jest ta drużyna, ktora zgromadzi największa liczbę punktow (suma punktow

zdobyta przez wszystkich członków drużyny w trakcie strzelania).

6. Zwycięzca Ligi jest ta drużyna, ktora zdobędzie największa liczbę punktow (suma punktow za

zajęte miejsca podczas wszystkich czterech rund).



PROTESTY I ODWOŁANIA

Zgodnie z przepisem 6.16 Przepisów technicznych ISSF (dla wszystkich rodzajów strzelań) każda

drużyna ma prawo do protestu pisemnego oraz ustnego.

SPRZĘT

 Organizator zapewnia broń, amunicję, tarcze oraz ochronniki wzroku i słuchu;

 Organizator dostarcza odpowiednią liczbę niezbędnego sprzętu;

 Strzelanie będzie się odbywać z broni krótkiej i długiej;

 Broń przydzielana jest na zasadzie losowania;

 O stan techniczny broni dba Organizator;

 Każdy uczestnik strzela z takiego samego typu broni.

NAGRODY

Runda

- za miejsca I-III drużyny otrzymają drobne nagrody.

Klasyfikacja generalna po czterech rundach

- zwycięska drużyna Ligi otrzyma tytuł Mistrza Biznes Ligi Strzeleckiej.

- wszystkie drużyny otrzymaja nagrody pamiatkowe.

PROMOCJA WŁASNEJ MARKI

 Drużyny mogą zamieszczać własne logotypy na własnej odzieży.

 Drużyny mają prawo do umieszczenia własnych logotypów na flagach reklamowych, które

będą umieszczane na strzelnicy,  pod warunkiem dostarczenia  logotypów Organizatorowi

minimum 20 dni przed pierwszą rundą Ligi. Flagi dostarcza Organizator. 

W przypadku niedostarczenia logotypów przez drużynę, Organizator ma prawo wypełnić

powyższą powierzchnię logotypami własnych sponsorów.

 Miejsca umieszczania materiałów reklamowych wyznacza Organizator.



MEDIA I PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszajac  się  do  Ligi  uczestnik  wyraża  zgodę na  bezpłatne  wykorzystanie  swego wizerunku  

przez Organizatorow i sponsorow podczas zdjęć, filmow i innych produkcji w czasie trwania Ligi

oraz we wszystkich materiałach dotyczacych Ligi.

Organizator ma prawo umiescić na stanowiskach w czasie strzelania kamery foto/video.  

Uczestnik ma obowiazek uczestniczyć w wywiadzie, jesli zostanie poproszony przez Organizatora.

UBEZPIECZENIE

Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW uczestnikow, a także OC. 

Szkody w sprzęcie  do  3000 zł  nie  sa  objęte  ubezpieczeniem i  będa  pokrywane przez  sprawcę

szkody.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy  uczestnicy  biora  udział  w  Lidze  na  własna  odpowiedzialnosć.  Zadna  z  czynnosci

wykonana  lub  niewykonana  przez  organizatorow  nie  zwalnia  uczestnikow  Ligi  od

odpowiedzialnosci  za  jakakolwiek szkodę spowodowana przez  zawodnika.  Każdy uczestnik  po

przeszkoleniu z zakresu bezpieczeństwa ma obowiązek podpisać regulamin bezpieczeństwa.

ORGANIZATOR

Organizatorem Biznes Ligi Strzeleckiej jest firma Gun n' Fun. Przedstawiciele firmy są od wielu lat

związani ze strzelectwem. W skład zespołu wchodzą trenerzy, instruktorzy, sędziowie PZSS, byli

oraz aktualni zawodnicy, którzy osiągali najwyższe laury w rywalizacji sportowej.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.


