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REGULAMENT ATELIER 
TIR AGREMENT

A. SIGURANTA INAINTE DE TOATE!

1. Accesul in zona de TIR Agrement se face doar cu consimtamantul organizatorilor.
2. Pentru a avea acces in zona de TIR trebuie citit si asumat prezentul regulament.
3. Dupa parcurgerea regulametului se completeaza si se semneaza tabelul pentru luare la cunostin-

ta.
4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a nu permite accesul in zona de TIR a persoanelor care se 

afla sub influenta bauturilor alcoolice  , a  substantelor cu efect halucinogen sau altor substante 
psihotrope.

5. In momentul accesului in zona de TIR, dupa completarea tabelului de luare la cunostinta, partici-
pantul primeste de la organizatori ochlari de protectie. Acestia sunt OBLIGATORIU de purtat pe 
toata perioada stationarii in zona de TIR. Dupa incheierea angajarii tintelor si contabilizarea pun-
ctajului participantul se indreapata catre iesire iar dupa ce preda ochelarii paraseste zona de TIR.

6. Accesul in zona de TIR se face doar insotit de catre organizatori.
7. Pe toata perioada stationarii in zona de TIR este obligatorie o conduita potrivita pentru participa-

rea la un eveniment sportiv, fiind interzise injuriile, stare de nervozitate, tonul ridicat si orice alte 
actiuni care nu sunt compatibile cu FAIR-PLAY-ul .

8. Este obligatorie manuirea cu responsabilitate a replicilor.
9. Este obligatorie respectarea instructiunilor organizatorilor in tot ce inseamna aliniamente de tra-

gere si manuirea replicilor.
10. Este stric interzisa indreptarea replicilor catre o alta persoana sau animal aflat in zona.
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B. Regulament concurs TIR 

1. Concursul de TIR pentru amatori se va desfasura in baza tabelului completat in ziua competitiei la 
locul de desfasurare a acestuia.

2. Inscrierea este gratuita si se poate face pana la ora 15.00 in 20.08.2016
3. Castigatorii vor fi desemnati in ordinea punctajului celui mai mare obtinut din angajarea tintei cu 

5 BB’s, pentru concurs se vor folosi replici de asalt. 
4. In caz de egalitate departajarea se va face prin angajarea tintelor de shoot-out contratimp, fiind 

declarat castigator participantul care doboara cele 6 tinte in timpul cel mai scurt cu replica de 
pistol.

5. Festivitatea de premiere se va face in cadrul premierii concursului Adveture Airsoft Contest.

Va multumim pentru acceptul si intelegerea acordata,
cat si pentru participarea la un eveniment, speram noi, reusit.

 


