Turośń Kościelna: 2019-01-30

Regulamin
Klubowe Zawody Rankingowe
Iwanówka 03.02.2019 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, zawody wpisane do kalendarza WZSS.

3. Termin i miejsce zawodów:
 3 luty 2019 (niedziela) miejscowość: Iwanówka, Strzelnica Klubu Strzeleckiego Legion
Wschodni
 Rozpoczęcie zawodów godz. 9:30, zakończenie: 12:30
4. Uczestnictwo:


Zawody zamknięte przeznaczone tylko dla członków KSS Legion Wschodni z opłaconymi
składkami członkowskimi.

5. Program zawodów - rozegrane zostaną konkurencje:
Konkurencja 1: karabin centralnego zapłonu 10 z 12
odległość 100 m, postawa „leżąc”, oś karabinowa
broń: karabin centralnego zapłonu, przyrządy celownicze otwarte, zapewnia organizator (lub
własna odpowiadająca formule zawodów)
tarcza NT23P (popiersie żołnierza), czas: 10 min
liczba naboi 12
Strzelanie odbywa się w jednej serii.
Karabin podparty w jednym miejscu na podpórce lub dwójnogu, przestrzeliny oceniane do kalibru
8 mm
Zawodnicy posiadają na stanowisku 12 sztuk amunicji.
Czas – pięć strzałów próbnych wraz z przygotowaniem się - 10 minut.
6. Klasyfikacja:
Indywidualna, do wyniku liczy się suma punktów zgodnie z regulaminem PZSS / ISSF w danej
konkurencji. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów. Ranking obejmuje
punkty z turniejów rozegranych w okresie od dnia rozpoczęcia TURNIEJU OTWARCIA do dnia
zakończenia TURNIEJU ZAMKNIĘCIA w danym roku kalendarzowym. Kolejność zawodników na
liście rankingowej ustalana jest na podstawie SUMY PUNKTÓW zdobytych w poszczególnych
konkurencjach: pistolet, karabin, strzelba.
.
7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia i zakwalifikowanie zawodnika na zawody może nastąpić wyłącznie:
 internetowo na adres: zawody@legionwschodni.pl
 poprzez formularz w Terminarzu Zawodów na stronie www.legionwschodni.pl
 w dniu zawodów ( w godz. 9:00 – 10:00)

8. Koszty uczestnictwa:
Startowe w konkurencji wynosi: 10 pln plus ewentualne koszty amunicji.
Zawodnicy mogą używać własnej amunicji odpowiadającej formule zawodów.
Koszt amunicji:
dla konkurencji Kcz12 – 20 pln,
9. 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

10. Oświadczenia startującego:


startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów. Startujący oświadcza, że
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z
późn. zmianami) przez Legion Wschodni Fundacja oraz wykorzystanie jego wizerunku,
start w zawodach oznacza zapoznanie się i akceptowanie regulaminów.

11. Sprawy różne:
Administrator danych osobowych:
Legion Wschodni Fundacja ul. Białostocka 7 18-106 Turośń Kościelna NIP: 9662108043 Regon:
366046607 KRS: 0000651454
Zakres zbieranych danych.
Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016,
p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. z 2018 r. poz.
1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi
obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. Administrator danych
osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi realizacja umowy
(akceptacja Regulaminu Zawodów i zgłoszenie udziału w Zawodach stanowi zawarcie umowy)
oraz RODO– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane
dotyczą. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo do:








żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
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.
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)

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.










w zawodach obowiązuje niniejszy regulamin, regulamin strzelnicy oraz regulaminy klubowe,
w konkurencjach tarcze i amunicję dla zawodników którzy jej nie posiadają zapewnia
organizator
organizator zapewnia zawodnikom gorące napoje i zimne, ciepły posiłek regeneracyjny,
broń w każdej z konkurencji zawodnicy posiadają własną zgodną z formułą zawodów, w
szczególnych przypadkach (awaria) zapewni 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 zawodów mogą brać udział w zawodach
pytania dotyczące zawodów: Kierownik zawodów Robert Jurczak tel.: 575 531 347
Kierownik zawodów:

