
 

STRZELECTWO SPORTOWE – RZUT II 

oraz 

Puchar JM Rektora Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

w strzelectwie sportowym 2021/2022 
 

Komunikat organizacyjny. 

 

Organizator 

Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą                       

w Poznaniu. 

Termin 

9 marca 2022 r. (środa). 

Miejsce 

Strzelnica MAGNUM w Poznaniu, ul. Witosa 45, 61– 691 Poznań. 

Kontakt 

wsbezp.poznan@azs.pl 

Zgłoszenia do mistrzostw 

Zgłoszenia reprezentacji uczelnianych w formie elektronicznej                 

do dnia 7 marca br. na adres e – mail: wsbezp.poznan@azs.pl 

 

Program mistrzostw 

Godzina 14:00 weryfikacja zawodników. 

Godzina 14:30 start zawodów. 
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Godzina 20:00 przewidywane zakończenie zawodów. 

Biuro zawodów czynne od godziny 14:00. 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszenia należy dokonać na druku zamieszczonym w regulaminie 

technicznym strzelectwa sportowego (załącznik nr 1) we wskazanym powyżej 

terminie. Kolejność zgłoszeń decyduje o kolejności startów. Godziny startu 

reprezentantów poszczególnych uczelni podane będą w wiadomości zwrotnej 

na maila ze zgłoszeniem danej uczelni – proszę zachować ciągłość 

korespondencji elektronicznej. W dniu mistrzostw przed startem zawodnicy są          

zobowiązani do okazania organizatorowi ważnej legitymacji AZS w formacie 

PDF/JPG lub fizycznie oraz zapoznania się regulaminem Pucharu JM Rektora 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

1. Szczegółowy regulamin techniczny dostępny na stronie www.poznanazs.pl   

2. Zawodnicy przy weryfikacji zobowiązani są do okazania organizatorowi 

ważnej legitymacji AZS w formacie PDF/JPG lub fizycznie oraz złożenia 

dokumentacji COVID – 19 i zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

3. Brak ważnej legitymacji AZS skutkuje brakiem możliwości udziału                                   

w mistrzostwach.  

4. Do Pucharu JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą                                  

w Poznaniu w strzelectwie sportowym 2021/2022 zaliczone będą punkty zdobyte 

przez 3 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników z danej uczelni                              

w II rzucie AMPiW w strzelectwie sportowym 2021/2022. Puchar JM Rektora 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym 2021/2022 zdobywa 

uczelnia, która zdobędzie najwyższą sumę punktów (punkty 3 najlepszych kobiet 

z danej uczelni + punkty 3 najlepszych mężczyzn z danej uczelni) w II rzucie 

AMPiW w strzelectwie sportowym 2021/2022. Kwestie sporne rozstrzyga 

organizator w porozumieniu z sędzią głównym oraz kierownikiem mistrzostw.  

5. Każda osoba wchodząca na strzelnicę poddana zostanie obowiązkowemu 

pomiarowi temperatury – wynik powyżej 37,5 °C powoduje brak możliwości 

wejścia na teren strzelnicy i tym samym brak możliwości udziału                                                

w mistrzostwach. 

 

Uwaga!  

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie                               

z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa. Na całej strzelnicy obowiązuje 

noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz obowiązek dezynfekcji dłoni.                 

Ze względu na pandemię ilość osób na strzelnicy ograniczona. 
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