Turośń Kościelna: 2019-07-31

Regulamin
Zawody o Puchar Wójta
Iwanówka 18.08.2019
1. Cel zawodów:
Celem zawodów jest rozwijanie współzawodnictwa sportowego, podnoszenie umiejętności strzeleckich,
wyłonienie najlepszych zawodników, popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i dorosłych
mieszkańców Gminy Turośń Kościelna, popularyzacja strzelectwa sportowego, czynny odpoczynek
wśród rodziny i przyjaciół, integracja międzypokoleniowa.
2. Organizator:
Klub Strzelectwa Sportowego Legion Wschodni 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 7,
NIP: 9662108043 www.legionwschodni.pl e-mail: zawody@legionwschodni.pl
3. Termin i miejsce zawodów:
Termin: 18 sierpnia 2019 r. Iwanówka, Strzelnica KSS Legion Wschodni
Czas trwania: w godz. 10:00 – 13:00
Ogłoszenie wyników zawodów: godz. 13:30
Zawody wpisane do kalendarza WZSS.
4. Program zawodów:
Konkurencja 1 o Puchar Wójta: Pcz10 - pistolet centralnego zapłonu, juniorzy, seniorzy













Konkurencja rozpocznie się o godz. 10:00 i zakończy o godz. 13:00,
Konkurencja rozgrywana indywidualnie,
Odległość 25 m, postawa „stojąc”, oś pistoletowa,
Broń: pistolet centralnego zapłonu, przyrządy celownicze otwarte, zapewnia organizator
Amunicja: zapewnia organizator
Tarcza ISSF PS-2, czas: 5 min
Strzelanie odbywa się w jednej serii.
Seria 1 - Strzały oceniane: 10
Zawodnicy posiadają na stanowisku 12 sztuk amunicji
PUNKTACJA:
Suma punków 10 najwyższych przestrzelin z 12 wszystkich przestrzelin stanowi wynik zawodnika.
Decyduje najwyższa ilość punktów.
W przypadku uzyskania przez zawodników jednakowych liczy punktów o kolejności decyduje
większa liczba dziesiątek centralnych, dziesiątek, dziewiątek, itd. W przypadku takiej samej ilości
nastąpi dogrywka w celu wyłonienia zwycięzcy.

5. Uczestnictwo:
1. Członkowie KSS Legion Wschodni, innych sportowych klubów strzeleckich, zawodnicy posiadający
licencję zawodnika PZSS, pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną.
2. Zawodnicy obywatele innych krajów: zgłoszenia są przyjmowane na min. 7 dni przed zawodami w
biurze siedziby KSS Legion Wschodni (podst. prawna. Dz. U. Nr 38 poz. 195 art. 42 ust. 2b)
3. Sędziowie mogą brać udział w zawodach i są wpisywani w komunikacie poza klasyfikacją ogólną.
4. Zawody otwarte dla osób nie posiadających licencji PZSS i pozwolenia na broń.

6. Klasyfikacja:
Zawody rozgrywane są w klasyfikacji indywidualnej. Dopuszcza się strzelanie oburącz.
7. Nagrody:
Pierwsze miejsce: puchar, nagroda, dyplom
Drugie i trzecie miejsce: dyplom,
Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody za udział w zawodach:
1. Bon do zrealizowania na strzelnicy o wartości 100 pln.
2. 3 nagrody niespodzianki.
Losowanie nagród odbędzie się bezpośrednio po ceremonii dla zwycięzcy zawodów.
Osoba wylosowana musi byś obecna w czasie losowania, jeżeli wylosowana osoba jest nieobecna,
losowanie powtarza się aż do skutku. Wylosowana osoba nie bierze udziału w dalszym losowaniu.
Losowanie zostanie przeprowadzone w dzień zawodów po zakończeniu rejestracji zawodników.
Rozdanie medali i dyplomów odbędzie się po zakończeniu wszystkich konkurencji.
Sponsorem nagród jest Legion Wschodni Fundacja.
8. Zgłoszenia:
W pierwszej kolejności będą wpisywani na listę zawodników osoby które zarejestrują się poprzez
formularz na stronie internetowej i opłacą startowe zawodów zgodnie z wybraną konkurencją.
Osoby które zarejestrują się a nie dokonają wpłaty zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą one mogły
uiścić opłatę w dniu zawodów i wystartować w zależności od dostępnych miejsc startowych.
Wprowadza się limit zawodników udziału w zawodach na 50 osób.
Organizator nie daje gwarancji osobom które będą rejestrowały się w dniu zawodów, że zostaną wpisane
na listę zawodników z powodu braku miejsc.
Rejestracja na zawody:
-

poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/sVTGybvjePzg9t8w7
zapisy internetowe prowadzone do dnia 15.08.2019 r. do godz. 23:59,
zarejestrowani zawodnicy otrzymają informację zwrotną o wpisaniu na listę zawodników,
w dniu zawodów od godz. 09:00 do godz. 12:30,

9. Koszty uczestnictwa w zawodach:
Opłaty za uczestnictwo w zawodach proszę wpłacać na konto:
16 1140 2004 0000 3102 7673 0938 mBank w tytule podając imię i nazwisko, numer konkurencji.
Koszt poszczególnych konkurencji wraz z amunicją dla wszystkich zawodników wynosi:
Konkurencja nr 1 - 30 pln
Zawodnicy w konkurencji korzystają wyłącznie z broni i amunicji organizatora. Organizator zapewnia
broń i amunicję na stanowisku w ramach startowego. Startowe będzie można opłacić na miejscu w tej
samej wysokości. Startowe zawodnicy pokrywają z własnych środków.
10. Bezpieczeństwo
Każdy z zawodników zobowiązany jest zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa i potwierdzenie tego
własnoręcznym podpisem na metryczce konkurencji. Nie podpisane metryczki startowe nie będą brały
udziału w klasyfikacji. Obowiązkiem sędziego stanowiskowego jest sprawdzenie podpisu na metryczce.
11. Zasady rozgrywania zawodów:






po przyjeździe na miejsce zawodów każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem
obiektu i ściśle go przestrzegać
zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji swojego uczestnictwa w zawodach
podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochraniaczy słuchu
każdy z zawodników, który nie stawi się na przydzielonym mu stanowisku i nie będzie gotowy do
strzału w czasie startowym, otrzymuje automatycznie ostatnie miejsce i nie może uczestniczyć dalej
w zawodach.
konkurencje rozgrywane są w kolejności zgłoszeń na liście startowej,







rejestracja poprzez e-mail gwarantuje rejestrację zawodnika w pierwszej kolejności niż rejestracja
na miejscu w dniu zawodów,
strzelanie oceniane w konkurencji nr 1 składa się z 12 strzałów i jest prowadzone strzał po strzale
każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z
linii ognia
oddalenie się ze stanowiska musi być zgłoszone sędziemu stanowiskowemu, który kontroluje
rozładowanie broni zawodnika
jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast
usunięty przez samego strzelającego ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne
postępowanie.

12. Oświadczenia startującego:
startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.
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,
co poświadcza podpisem na metryczce
13. Postanowienia końcowe:
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 broń i amunicję dla zawodników w ramach opłaty startowej zapewnia organizator
organizator zapewnia zawodnikom gorące napoje i zimne, ciepły posiłek regeneracyjny,
w każdej z konkurencji zawodnicy którzy posiadają własną broń ta musi być zgodną z formułą
zawodów, w szczególnych przypadkach (awaria) zapewni organizator
w konkurencji zawodnik za zgodą sędziego głównego może brać udział maksymalnie dwa razy
przechodząc procedurę startu od nowa chyba, że czas lub inna przyczyna to uniemożliwia,
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 tylko i wyłącznie poza klasyfikacja ogólną,
pytania dotyczące zawodów: Kierownik zawodów Robert Jurczak tel.: 575 531 347 lub e-mail:
zawody@legionwschodni.pl

