REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW STRZELECKICH
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK

1. Organizator zawodów.
Sekcja Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA Pułtusk
Siedziba: Pułtusk, ul. Sportowa 2A, tel. kontaktowy kol. Rafał 504 075 281.
Zawody prowadzą sędziowie i członkowie Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA.

2. Cel zawodów.
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców Pułtuska i okolic poprzez rywalizację
sportową w konkurencjach pistolet i karabin.

3. Terminy i miejsce zawodów.
Zawody odbędą się 6.09.2019 roku w godzinach 17:00 – 21:00.
Zawody odbywają się na krytej strzelnicy MLKS NN w Pułtusku, Aleja Wojska Polskiego 50 (na terenie
firmy PREFABRUK, wejście główną bramą).

4. Program zawodów i zgłoszenia
W ramach Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza Miasta Pułtusk rozegrane zostaną
dwie konkurencje strzeleckie:
- Pistolet Sportowy 10 strzałów (PSp10)
Opis konkurencji:
Odległość do tarczy 25m.
Tarcza TS-4.
Pistolet sportowy kalibru 22 lr.
Strzelanie odbywa się wyłącznie oburącz.
Przebieg strzelania – zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych - czas maks. 3 minut, po czym następuje
sprawdzenie oraz wymiana tarczy na ocenianą. Następnie zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych
(w dwóch seriach 5-cio strzałowych) - czas maks. 5 min. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być
załadowana maksymalnie 5-cioma nabojami.
W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 10, odliczane będą od wyniku końcowego
przestrzeliny o najwyższej wartości punktowej i położeniu najbliższym środka tarczy.
Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 10 przestrzelin z serii ocenianej. Klasyfikacja końcowa
i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku
kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.
- Karabin Sportowy 10 strzałów (Ksp10)
Opis konkurencji:
Odległość do tarczy 30m. Tarcza Ksp 50 – pomniejszona.
Przebieg strzelania - strzelanie odbywa się w postawie leżąc. Do konkurencji wykorzystany jest
karabin kalibru 22lr wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze. Możliwe jest podparcie
karabinu tylko w jego przedniej części pomiędzy kabłąkiem spustowym a końcem lufy przy użyciu
dwójnogu lub worka będącego wyposażeniem stanowiska strzeleckiego.
Zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych w ciągu maks. 3 minut, po czym następuje sprawdzenie oraz
wymiana tarczy na ocenianą. Następnie zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych (w dwóch seriach
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5-cio strzałowych) - czas maks. 5 min. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być załadowana
maksymalnie 5-cioma nabojami.
Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 10 przestrzelin z serii ocenianej. Klasyfikacja końcowa
i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku
kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.
Jeśli sam wynik punktowy z 10 przestrzelin nie przynosi rozstrzygnięcia o zajętym miejscu, decyduje
lepsze skupienie przestrzelin, liczone jako odległość między najbardziej odległymi przestrzelinami
metodą CTC (Center to Center) czyli odległość mierzona od środka do środka dwóch najbardziej
odległych przestrzelin (z 10 ocenianych).
W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 10 odliczane będą od wyniku końcowego
przestrzeliny od najwyższej wartości punktowej i położone najbliżej środka tarczy.
Rejestracja uczestników odbywa się bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów tj. od godziny 17:00
i trwa nieprzerwanie do godziny 20:30. Za rejestrację uczestników odpowiada biuro zawodów.
Strzelania w zawodach prowadzone są niezależnie na dwóch trzystanowiskowych osiach strzeleckich.
Strzelania rozpoczynają się niezwłocznie po dokonaniu rejestracji pierwszych uczestników, opłaceniu
przez nich startów i wydaniu zawodnikowi metryczki strzelań w zawodach.

5. Uczestnictwo w zawodach.
Osoby powyżej 15 roku życia nie posiadające licencji PZSS. Należy posiadać ze sobą dokument ze
zdjęciem stwierdzający tożsamość celem potwierdzenia spełniania kryterium wieku w przypadku
wątpliwości w tym zakresie.

6. Nagrody.
Klasyfikacja indywidualna
Nagrody:
za I – III miejsca w każdej z konkurencji – trofea ufundowane przez Burmistrza Miasta Pułtusk

7. Koszty uczestnictwa w zawodach.
25 zł - opłata startowa za jedną konkurencję
40 zł – opłata za dwie konkurencje

8. Protesty.
Zawodnik ma prawo do złożenia protestu. Protest wnosi się nie później niż 10 minut po ukończeniu
konkurencji i/lub obliczeniu wyniku przez biuro obliczeń zawodów. Wniesienie protestu wiąże się
z jednoczesnym wniesieniem opłaty w kwocie 50 zł. Protest rozstrzygany jest niezwłocznie po jego
wniesieniu, a fakt ten opisywany jest w protokole zawodów. W przypadku uznania zasadności
protestu wniesiona opłata zostaje zwrócona zawodnikowi. W przeciwnym razie opłata nie jest
zwracana.

9) Ochrona danych osobowych.
a) Administratorem danych osobowych jest Sekcja Strzelectwa Sportowego MLKS
NADNARWIANKA Pułtusk z siedzibą ul. Sportowa 2A, 05-100 Pułtusk;
b) Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i
odbioru nagród;
c) 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
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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;
d) 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;
e) 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;
f) Uczestnikom przysługują prawa do:
 dostępu do danych,
 sprostowania danych
 usunięcia danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym
momencie, co uniemożliwi jednak udział w zawodach;
g) 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:
Sekcja Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA Pułtusk
ul. Sportowa 2A, 05-100 Pułtusk
e-mail: kontakt@nadnarwianka-strzelectwo-pl
www.nadnarwianka-strzelectweo.pl
h) 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, datą urodzenia, 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, publikacjach w prasie, miejscu
rozgrywania zawodów i siedzibie klubu oraz strzelnicy Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS
NADANARWIANKA Pułtusk;
i) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.

10. Postanowienia końcowe.
 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa zawodnik zostaje
bezwarunkowo zdyskwalifikowany.
 Dopuszcza się powtarzanie (po opłaceniu kolejnego startu) konkurencji w celu podjęcia próby
poprawienia wyniku, pod warunkiem pozostawania odpowiedniej ilości czasu.
 Nie uznaje się zacięć broni. Niezużyta amunicja zawodnika nieposiadającego uprawnień do
posiadania broni zostaje zwrócona do organizatora zawodów.
 Zakończenie zawodów nastąpi 30 minut po ostatniej zmianie strzelań.
 W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie i powyższy
regulamin.
 Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu 7 dni od
zamieszczenia komunikatu z zawodów na stronie internetowej Klubu.
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 Sekcja Strzelecka MLKS NADNARWIANKA Pułtusk zamieszcza zdjęcia i filmy w mediach
(Internecie, prasie, telewizji) zarejestrowane podczas realizacji zawodów sportowych (Zezwolenia
nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak
zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Art. 81 ust.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych)
 Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na
metryczce. Złożenie podpisu oznacza akceptację regulaminu.
 Regulamin ma zastosowanie do zawodów strzeleckich rozgrywanych w dniu 6.09.2019 roku.
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