Turośń Kościelna: 2018-07-02

„ZATWIERDZAM”
PREZES ZARZĄDU
Robert Jurczak

Regulamin
Klubowych Zawodów Rankingowych
Iwanówka 08.07.2018 r.
1. Cel zawodów:








rozwijanie i popularyzacja współzawodnictwa sportowego
podnoszenie umiejętności strzeleckich
wyłonienie najlepszych zawodników,
kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego
popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy
Turośń Kościelna,
czynny odpoczynek wśród przyjaciół
integracja środowiska strzeleckiego

2. Organizator:


Klub Strzelecki Legion Wschodni

3. Termin i miejsce zawodów:
 8 lipca 2018 r. Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni od godz.
08:00 do 11:00
4. Uczestnictwo:


członkowie Klubu Strzeleckiego Legion Wschodni z opłaconymi składkami na rok 2018

5. Program zawodów:
Rozegrane zostaną konkurencje:
 strzelba SP5, odległość 50 m, postawa „stojąc”, kal. nie większy niż 12, amunicja: kula,
max 28g, tarcza NT 23P
6. Klasyfikacja:
Konkurencja nr 1 – strzelba SP10, klasyfikacja indywidualna
Indywidualna, do wyniku liczy się ogólna suma punktów.
odległość 50 m, postawa „stojąc”, oś karabinowa
broń: strzelba gładkolufowa, przyrządy celownicze otwarte, zapewnia organizator (lub własna
odpowiadająca formule zawodów)
tarcza NT 23P, czas: 5 min
liczba naboi 10
Strzelanie odbywa się w jednej serii.
W serii zasadniczej strzelamy dziesięć strzałów.
Zawodnicy posiadają na stanowisku 10 sztuk amunicji..
Seria zasadnicza dziesięć strzałów - 5 minut

7. Zgłoszenia:
 internetowo na adres biuro@legionwschodni.pl
 w dniu zawodów od godz. 08:00 do godz. 10:00
8. Koszty uczestnictwa:
Brak opłaty startowej.
Koszt amunicji którą zapewnia organizator w razie braku własnej przez zawodnika.
10. Bezpieczeństwo



każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i
potwierdzenie tego własnoręcznym podpisem na metryczce konkurencji
strzelanie odbywa się w ochronnikach słuchu i oczu

11. Oświadczenia startującego:
Poniższe zgody zawodnik będzie mógł podpisać w dniu zawodów lub dostarczyć podpisane
najpóźniej w dniu zawodów.
ZGODA NA PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU ORAZ DANYCH
OSOBOWYCH
Administrator danych:
Legion Wschodni Fundacja ul. Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna
Zakres zbieranych danych.
Dane zbierane są wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Legionu Wschodniego, w
szczególności do:










sporządzenia listy i kart (metryczek) uczestników,
protokołu z zawodów,
listy odbioru nagród,
listy laureatów,
stworzenia plakatów, banerów
napisania relacji prasowych,
utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
produkcji materiału audiowizualnego,
kontaktu z uczestnikami ,

Karty zgłoszeniowe (metryczki) zostaną zniszczone po zakończeniu zawodów, a dane w nich
zawarte przestaną być wówczas przetwarzane, za wyjątkiem:



imion i nazwisk uczestników oraz nazwy klubu z których pochodzą (dane nadal będą
dostępne na stronie internetowej w zakładce terminarz zawodów – wyniki - komunikat)
adresu e-mail (będzie wykorzystany wyłącznie na potrzeby informowania o kolejnych
edycjach zawodów)

Wyrażający zgodę ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia
danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom
przetwarzającym je na jego zlecenie (np. telewizji na okoliczność przygotowania relacji z
wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Administrator nie będzie
przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

12. Sprawy różne:







w zawodach obowiązuje niniejszy regulamin, strzelnicy oraz regulaminy klubowe,
w konkurencjach tarcze i amunicję zapewnia organizator,
w konkurencji zawodnik może brać udział tylko jeden raz,
każdy protest będzie rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego
interpretacji
Sędziowie sędziujący na zawodach za zgodą Sędziego Głównego zawodów mogą brać
udział w konkurencjach i ich wyniki liczone są do klasyfikacji o ile posiadają licencję
zawodniczą PZSS
DYREKTOR
KSS Legion Wschodni
Leszek Słowicki

