OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
JESIENNE GRAND PRIX 2019 SBS SALWA
18.10.2019
11.11.2019
06.12.2019
20.12.2019
REGULAMIN CYKLU ZAWODÓW

Niniejszy Regulamin obowiązuje we wszystkich edycjach zawodów z
wyłączeniem punktu 5, który będzie aktualizowany przed każdą kolejną edycją.

1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie „Salwa” Wołomin
05-200 Wołomin ul. Korsaka 4
www.salwa.pl
e-mail: salwa@salwa.pl
Kierownik zawodów – tel. 609-222-100
2. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców gminy Wołomin, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
- integracja środowisk strzeleckich,
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,
- ustanawianie rekordów województwa mazowieckiego,
- zdobywanie odznak strzeleckich

3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW

Edycja I - 18.10.2019
Edycja II - 11.11.2019 - Zawody o Puchar Niepodległości
Edycja III - 06.12.2019
Edycja IV - 20.12.2019 – Zawody Wigilijne
Zawody będą rozgrywane na strzelnicy klubowej SBS SALWA, Wołomin, ul. Korsaka 4

4. UCZESTNICTWO


posiadający Patent Strzelecki



posiadający licencję PZSS.



posiadający pozwolenie na broń



miłośnicy strzelectwa sportowego



przedstawiciele służb mundurowych.



mieszkańcy powiatu wołomińskiego

5. PROGRAM ZAWODÓW
Rejestracja zawodników i wydawanie metryczek od godziny 16.30
Rozpoczęcie konkurencji strzeleckich od godziny 16.45
Zakończenie konkurencji strzeleckich i rozdanie nagród ok. godziny 20.30
Godziny rozpoczęcia i zakończenia zawodów mogą ulec zmianie w zależności od liczby
zapisanych zawodników.

Edycja I - konkurencje:
Tarcza specjalna „Francuz” zawieszona odwrotnie
Wyłącznie broń klubowa, dopuszcza się używanie własnej amunicji.
1. Pistolet centralnego zapłonu
Zawodnik oddaje 15 strzałów, po 5 strzałów do każdego z dwóch kół i pięć do
sylwetki. Odległość 25 m. W przypadku większej ilości przestrzelin w każdym z
celów, odejmowane są najwyższe trafienia.
2. Karabinek bocznego zapłonu.
Zawodnik oddaje 15 strzałów do tarczy mini 23p. Odległość 25 m.
3. Strzelba gładkolufowa
Zawodnik oddaje 3 strzały do tarczy 23p. Odległość 20 m.
Łączny czas na wszystkie konkurencje: 6 minut
WYNIK: suma punktów.

6. KLASYFIKACJA:


W każdej edycji: suma punktów we wszystkich konkurencjach.



GRAND PRIX: suma punktów z trzech najlepszych edycji zawodów

7. NAGRODY:
W każdej edycji zawodów za miejsca I-III puchary i dyplomy.
GRAND PRIX
Za miejsce I: Puchar, dyplom, jednostka broni palnej – karabin centralnego zapłonu SKS kal.
7,62
Za miejsce II –III: Puchary, dyplomy, akcesoria strzeleckie
Za miejsca IV – VI Dyplomy, akcesoria strzeleckie
WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIROĄCYCH UDZIAŁ W MINIMUM TRZECH
EDYCJACH ZAWODÓW ROZLOSUJEMY NAGRODY
- JEDNOSTKĘ BRONI
- 5 x AKCESORIA STRZELECKIE
8. Zgłoszenia:
- Przez internet za pomocą formularza dostępnego na stronie www.salwa.pl i na profilu fb
- Osobiście w dniu zawodów do godziny 19.30.
9. SPRAWY ROŻNE
- tylko broń i amunicja organizatora
- istnieje możliwość używania własnej amunicji. Do strzelby naboje gumowe typu
„Chrabąszcz”
- w zawodach obowiązują przepisy PZSS oraz niniejszy regulamin
- zawody zgłoszone do kalendarza WMZSS (Delegat).
- organizator przewiduje słodki poczęstunek, oraz napoje .
- odbiór nagród i pucharów wyłącznie w dniu zawodów
- zabezpieczenie medyczne zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami
10. SKŁADKA NA ZAWODY


Za 4 edycje: przedpłata na konto lub gotówką w dniu I edycji: 200 PLN



Za 3 edycje: przedpłata na konto lub gotówką w dniu II edycji: 180 PLN



Za pojedynczą przedpłata na konto: 70 PLN



Za pojedynczą edycję w dniu zawodów: 80 PLN
Składka na zawody nie podlega zwrotowi w przypadku nie wzięcia udziału w
zawodach.
Składka może zostać przekazana na innego zawodnika za zgodą organizatora.

11. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA z siedzibą w Wołominie, przy ul. Korsaka 4,
NIP 125-10-53-738, REGON 016246444, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000169116, jako administrator danych osobowych, informuje osoby zgłaszające
się do udziału w zawodach o prawnych i formalnych wymogach dotyczących danych
osobowych:
 Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale
niezbędne
w
celu
dopuszczenia
do
udziału
w
zawodach.
Odmowa podania danych osobowych lub odmowa wyrażenia zgody na ich
przetwarzanie, będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w zawodach.
 Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy, lub udostepniająca swoje dane
osobowe w procesie rejestracji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania;
 Podane dane będą przetwarzane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów
prawa i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia
czynności związanych z udziałem w zawodach i opublikowane w formie komunikatu
końcowego na ogólnodostępnej stronie internetowej www.salwa.pl, oraz przekazane
w formie elektronicznej do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zgodnie z
wymogami i regulaminami Związku
 Każda osoba biorąca udział w zawodach ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Startujący wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu dokumentacji
fotograficznej i filmowej zawodów.
12. OŚWIADCZENIA STARTUJĄCEGO
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów.
Startujący oświadcza, że posiada umiejętności posługiwania się bronią palną, niezbędne do
startu w niniejszych zawodach.
Startujący oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach strzeleckich i
startuje w nich na własną odpowiedzialność.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

