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Regulamin
wyznaczania i delegowania obserwatora na zawody kalendarza ŚZSS

1. Obserwatora ŚZSS wyznacza Prezes Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub z jego
upoważnienia Przewodniczący Kolegium Sędziów ŚZSS.
2. Wnioski o wyznaczenie obserwatora ŚZSS organizatorzy składają co najmniej na 10 dni
przed planowanymi zawodami, pocztą elektroniczną na formularzu bądącym załącznikiem do
niniejszego regulaminu.
3. Warunkiem wyznaczenia obserwatora na dane zawody jest dokonanie przez Organizatora
poprawnego zgłoszenia obsady sędziowskiej, dotyczacego funkcji kierowniczych pełnionych
przez sędziów z wymaganą do tego klasą sędziowską, wraz z załączonym regulaminem
zawodów i stosowną wpłatą określoną przez Zarząd ŚZSS.
4. Obserwator powinien posiadać aktualne uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego, co
najmniej klasy drugiej.
5. Obowiązkiem obserwatora jest stwierdzenie własnoręcznym podpisem na ostatniej stronie
komunikatu, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem
zawodów oraz oświadcza, że w protokołach z zakończonych konkurencji liczba
sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
6. Niezwłoczne przesłanie podpisanego przez Sędziego Głównego, Przewodniczącego Komisji
Klasyfikacyjnej i Obserwatora skanu komunikatu w formacie „pdf” do ŚZSS jest warunkiem
zamieszczenia go na stronie internetowej Związku.
7. Koszty delegacji i pracy obserwatora pokrywa ŚZSS.
Regulamin opracowano na podstawie określonych przez Polski Zwiąek Strzelectwa Sportowego
„zasad wyznaczania obserwatorów WZSS” i obowiązuje od dnia podpisania.
Katowice, 26.03.2013 r.

Nazwa organizatora zawodów

miejscowość, data

Prezes ŚZSS
ozss.katowice@wp.pl
WNIOSE K o wyznaczenie
Obserwatora zawodów
Nazwa zawodów:
Miejsce i termin
zawodów:
Kierownik Zawodów:

Lp.

Kierownicze funkcje sędziowskie

1.

Sędzia Główny Zawodów

2.

Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej

3.

Kierownik Biura Obliczeń

4.

Sędzia Główny strzelań – 10 m

5.

Sędzia Główny strzelań – 25 m

6.

Sędzia Główny strzelań – 50 m

7.

Sędzia Główny strzelań do ruchomej tarczy

8.

Sędzia Główny strzelań do rzutków

9.

Kierownik Tarczowni – 25 m

10.

Kierownik Tarczowni – 50 m

11.

Kierownik sekcji kontroli broni i wyposażenia

Imię i nazwisko

Nr licencji
sędziowskiej

12.

Prosimy o wyznaczenie na powyższe zawody Obserwatora ŚZSS.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej
Organizatora zawodów
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