
 

R E G U L A M I N  ZAWODÓW 

„ Puchar strzelnicy „ 

zawody ostatniej szansy 

 

 I.    Organizator:   Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 

II.   Cel zawodów:1)  Integracja środowiska strzeleckiego, 

                                2) popularyzacja strzelectwa sportowego 

          3)  przedłużenie licencji zawodniczej 

III.   Uczestnictwo: w zawodach uczestniczą osoby prawne uprawiające strzelectwo , 

oraz osoby indywidualne posiadające aktualną licencję zawodniczą PZSS  . 

IV. Termin i miejsce:  14.11. 2021. godz.10.00 

 Strzelnica bracka „ Pod Lasem „ Jejkowice ul. Za koleją 62 

V.    Konkurencje : 

 1. Pistolet/ rewolwer ( 4x ) 

a )  bocznego zapłonu ; 
a1- pistolet - cel  „ drzewko „  - 5 strzałów - ostrzelanie i zamknięcie 5 płytek - dystans    

15 m, czas konkurencji 2 minuty, strzelamy oburącz . 

a2- pistolet sportowy - cel  tarcza wywrotna – 5 strzałów - ostrzelanie i zamknięcie 5 

klapek, dystans 15 m, czas konkurencji 2 minuty, strzelamy z jednej ręki. 

 - każdy trafiony cel  - 10 punktów 

b) centralnego zapłonu ; 
            b1- pistolet - cel „ drzewko „ - 5 strzałów - ostrzelanie i zamknięcie 5 płytek  

dystans 15 m, czas konkurencji 2 minuty, strzelamy oburącz 

b2- pistolet sportowy - cel : gong „- 5 strzałów  ostrzelanie i 5 krotne trafienie w cel . 

dystans 15 m, czas konkurencji 2 minuty  strzelamy z jednej ręki 

-  każdy trafiony cel  - 10 punktów 

2 .   Karabin  ( 2x ) 

   a)  bocznego zapłonu; 
            -  cel, tarcza wywrotna „ biathlon - 5 strzałów - ostrzelanie i otwarcie 5 klapek                                     

 - dystans 50 m, postawa leżąc z wolnej ręki, bez pasa, czas 2 minuty 

   b) karabin centralnego zapłonu 
            - cel  5 trafień w „ gong „-5 strzałów 

             - dystans 50 m, postawa stojąc z wolnej ręki, bez pasa, czas 2 minuty 

3. Strzelba  ( 2x ) 
       - 5 strzałów w „ gong „ dystans 40 m breneka 

       - 5 strzałów do 5 rzutek śrut 

      Za każdy trafiony cel  - 10 punktów, czas 3 minuty 

 VI.    Klasyfikacja :   

  a ) broń bocznego zapłonu : punkty z tarczy + strzelba rzutki 

  b ) broń centralnego zapłonu : punkty z tarczy + strzelba breneka 

VII.  Wyróżnienia: 

           Pucharami – za 1 miejsca w klasyfikacji generalnej, oddzielnie dla bocznego i      

centralnego zapłonu. 

          Dyplomami - zawodników za miejsca od 1 -3 w klasyfikacji generalnej, oddzielnie   

 dla bocznego i centralnego zapłonu. 

 



 VIII  Postanowienia końcowe. 

 

W trakcie trwania zawodów, wszystkich uczestników obowiązują aktualne zasady 

sanitarne. Za ich naruszenie zawodnik zostanie niedopuszczony do rywalizacji i 

wyproszony ze strzelnicy . 

 

1.W czasie zawodów obowiązują  przepisy bezpieczeństwa PZSS, regulamin strzelnicy 

oraz regulamin zawodów, 

2. Dla zawodników nie posiadających własnej broni organizator umożliwia odpłatne 

udostępnienie sprzętu strzeleckiego dostosowanego do wybranej konkurencji . 

Potrzebę taką należy zgłosić przy wykupie metryczki startowej 

3. Protesty należy zgłaszać natychmiast  po zdarzeniu. 

4. Składkę wspierającą cele statutowe Bractwa w wysokości  30,00 zł. od konkurencji 

100,00 za cztery konkurencje (BZ+rzutki)100,00 za cztery konkurencje (CZ+breneka) 

160,00 za komplet - należy uiścić przy pobraniu metryczki. W w/w. kwocie nie jest 

wliczona amunicja. 

5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów 

6. Zawody odbędą się bez względu na pogodę 

7. Zawody umieszczone w kalendarzu WZSS z wyznaczonym obserwatorem, zaliczane 

do przedłużenia ważności licencji zawodniczej 

8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 

 

 Ochrona danych osobowych 
1. Administratorem danych osobowych jest Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 

z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 5,  44-200 Rybnik. 

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 

okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji 

zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

3. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami 

określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi 

przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 

przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

4 .Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania 

niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji. 

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO –realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie 

umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –dobrowolna, 

jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: 

a) dostępu do danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w 

dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 



7.Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o 

których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań 

przesłane na adres Administratora. 

 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z 

udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 

przynależnością klubową, wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w 

każdy sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w 

szczególności w wynikach zawodów publikowanych Internecie, miejscu rozgrywania 

zawodów i siedzibie Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika. 

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w zawodach.                                            

                                                                                                         

             

 

 

 

         


