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Szanowni Państwo 

 

 Mamy przyjemność poinformować, że po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej 

ograniczeniami wynikającymi z walki z koronawirusem, powracamy do organizacji zawodów 

strzeleckich w naszym Klubie. 

 Najbliższe zawody zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę, 20 i 21 czerwca.  

Walka z koronawirusem jeszcze się nie zakończyła, stąd rejestracja zawodników i konkurencje 

strzeleckie będą podlegały nieco innym regułom niż miało to miejsce w przeszłości. 

1. Rejestracja zawodników 

Każdy zawodnik, który chciałby wziąć udział w zawodach musi zarejestrować się w 

serwisie  https://grot.asysto.pl/ najpóźniej do piątku 19 czerwca. 

 

Po uruchomieniu serwisu proszę: 

• wskazać interesującą Państwa konkurencję oznaczoną ikoną danej broni (obraz 

nr 1), 

• następnie proszę wskazać godzinę, o której chcecie wziąć udział w danej 

konkurencji (obraz nr 2), 

• a na końcu podstawowe dane kontaktowe (obraz nr 3). 

 

Rejestrację należy wykonać osobno dla każdej konkurencji, w której chcecie wziąć 

udział. Proszę pamiętać by w przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo wziąć udział w 

więcej niż jednej konkurencji, każda z konkurencji miała wskazaną inną godzinę. 

 

Zawody są dwudniowe, stąd zawodnik nie może wskazać w sobotę i niedzielę tej 

samej konkurencji. Zawodnik w ramach zawodów dwudniowych może rozegrać daną 

konkurencję tylko raz.  

 

Przykład: zawodnik może zarejestrować się na pistolet sportowy w sobotę i pistolet 

centralnego zapłonu w niedzielę, ale nie może wybrać konkurencji pistolet sportowy 

zarówno w sobotę jaj i w niedzielę.    

 

UWAGA: Jeżeli na liście godzin konkurencji (obraz nr 2) nie znajdujecie Państwo 

interesującej Was godziny oznacza to, że o tej godzinie wszystkie stanowiska już są 

obsadzone i musicie Państwo wskazać inną dogodną dla Was godzinę. 

    

Osoby, które nie zarejestrują się na zawody zgodnie z powyższym opisem, nie będą 

miały zagwarantowanego startu w zawodach i będą musiały oczekiwać na zmianę, w 

której pojawią się wolne stanowiska strzeleckie.   

 

 

 

 

https://grot.asysto.pl/
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Obraz nr 1 

 

 

Obraz nr 2 

 

 

Obraz nr 3 
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2. Konkurencje strzeleckie 

Regulamin przeprowadzania poszczególnych konkurencji strzeleckich nie uległ zmianie, 

ale proszę pamiętać, że konkurencje będą rozpoczynać się co 30 minut zgodnie z Państwa 

rejestracją w aplikacji https://grot.asysto.pl/. Jeżeli spóźnicie się Państwo na swoją 

zmianę, możecie być niedopuszczeni do strzelania i będziecie musieli oczekiwać na 

najbliższą, nieobsadzoną w pełni zmianę na danej osi. 

3. Wyniki 

Wyniki tymczasowe będą publikowane na stronie www.grotplock.pl przez cały czas 

rozgrywania zawodów, czyli od 09:00 w sobotę do 14:00 w niedzielę. 

Prezentacja wyników końcowych i wręczenie nagród nastąpi w niedzielę na koniec 

zawodów. 

 

Jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę o kontakt z osobami z Zarządu Klubu, 

chętnie pomożemy wyjaśnić wątpliwości. 

 

        Zarząd Klubu 

https://grot.asysto.pl/
http://www.grotplock.pl/

