
BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA 

 

 
 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

PUCHAR STRZELMISTRZA 
 
 
CEL  ZAWODÓW : Integracja środowiska strzeleckiego , popularyzacja strzelectwa , 
wyłonienie zwycięzcy, zaliczenie startu do przedłużenia licencji zawodniczej 
 
ORGANIZATOR :  Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 
 
MIEJSCE I TERMIN : Strzelnica Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika  w Jejkowicach      
ul. Za koleją  GPS N 50 07 00 11   S 18 28 22 47, 
 07.08.2022 rozpoczęcie zawodów godz. 9.00 Zapisy od 8.30 
 
UCZESTNICTWO : w zawodach uczestniczą osoby  uprawiające strzelectwo  
posiadające   licencję PZSS ,zaproszeni goście . 
 
KONKURENCJE: 

a.)  Pistolet /rewolwer - centralnego zapłonu kalibru  7,62 – 9,65 
mm, z mechanicznymi przyrządami celowniczymi. 

                                  Cel : Tarcza Pistolet sportowy,  
                                   Postawa  
                                   5 strzałów z jednej ręki. Czas 1 minuta. 
                                   5 strzałów oburącz. Czas 1 minuta. 
                                  Ocena: Według przestrzelin. Odległość  : 25 m. 
 

b.) Karabin - centralnego zapłonu kalibru do 8 mm z 
mechanicznymi przyrządami celowniczymi.  
Cel: tarcza  nt/23p 
Wszystkie pozycje  z wolnej ręki bez podpórki : 
 -Leżąc 5 strzałów. Czas 1minuta. 
 -Klęcząc 5 strzałów. Czas 1minuta. 

                                   -Stojąc 5 strzałów. Czas 1minuta. 
 

Ocena : Według przestrzelin .  Odległość : 50 m. 
 

c.)  Strzelba kaliber nie większy niż 12 .  
Cel: tarcza IPSC . Pozycja stojąc. 
 Ilość strzałów – 5 breneke. Czas 1minuta. 



Ocena : przestrzeliny w tarczy są oceniane wg punktacji  A-10 – 
C-6 – D-2 
Odległość: 40 m 
 

                              
          

 
PRZEBIEG KONKURENCJI :  
W pierwszej kolejności strzelamy wszyscy pistolet, następnie strzelba i karabin, 
Po każdej serii sędzia podchodzi do tarcz, ogłasza i zapisuje brakujące 
przestrzeliny. 
 Nie przewidujemy dodatkowych kolejek dla spóźnialskich. 

 
KLASYFIKACJA -Suma punktów z wszystkich konkurencji 
 
NAGRODY :   - za  pierwsze miejsce puchar, dyplom . 
                        - za drugie i trzecie miejsce puchar, dyplom 
 
OPŁATY  :      - startowe wynosi 60 zł. Istnieje możliwość udziału w poszczególnych 
konkurencjach – wtedy startowe 20 zł. od konkurencji . 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 
 
Organizator nie zapewnia broni i amunicji. 
Uczestnicy zawodów muszą przestrzegać przepisów bezpieczeństwa PZSS , 
regulaminu strzelnicy oraz regulaminu zawodów, używać okularów ochronnych i 
ochronników słuchu.  
Protesty zgłaszać natychmiast po zdarzeniu lub wypisaniu wyników na tablicy. 
Sprawy sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia Główny. 

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 ar 
t. 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. 

 
 

 
                                                               ZARZĄD BRACTWA KURKOWEGO 
                     MIASTA RYBNIKA 

 
  


