
Turośń Kościelna 2021-02-03 

Regulamin  
Walentynkowe Zawody Strzeleckie 

Turośń Kościelna 14.02.2021 
/obowiązuje limit zawodników/ 

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
e-mail: zawody@legionwschodni.pl

3. Termin i miejsce zawodów:

14.02.2021 Strzelnica KSS Legion Wschodni w godz. 10:00 – 14:00 

Zawody są wpisane do kalendarza WZSS 

4. Uczestnictwo:

− Członkowie KSS Legion Wschodni posiadający licencję zawodnika PZSS,

− Członkowie innych sportowych klubów strzeleckich posiadający licencję zawodnika PZSS,

− Członkowie klubów i stowarzyszeń o charakterze sportowym nie posiadających licencji zawodnika PZSS,

5. Program zawodów:

K1 - Konkurencja 1: Psp10 – oś nr 1 -  pistolet sportowy bocznego zapłonu 
odległość 25 m, postawa „stojąc”, oś pistoletowa 
broń: pistolet bocznego zapłonu, przyrządy celownicze otwarte, bron własna odpowiadająca formule zawodów 
tarcza Psp, liczba amunicji 15 
Strzelanie odbywa się w jednej serii bez strzałów próbnych 
Strzały oceniane 10 szt. 
Strzelamy 15 strzałów 
Czas 5 minut 
Punktacja: 
- suma 10 najlepszych przestrzelin
Dyskwalifikacja:
Złamanie zasad bezpieczeństwa.

K-2 Konkurencja 2: Pcz10 – oś nr 1 - pistolet centralnego zapłonu
odległość 25 m, postawa „stojąc”, oś pistoletowa
broń: pistolet centralnego zapłonu, przyrządy celownicze otwarte, broń własna odpowiadająca formule zawodów
tarcza Pcz, liczba amunicji 15
Strzelanie odbywa się w jednej serii bez strzałów próbnych
Strzały oceniane 10 szt.
Strzelamy 15 strzałów
Czas 5 minut
Punktacja:
- suma 10 najlepszych przestrzelin
Dyskwalifikacja:
Złamanie zasad bezpieczeństwa.
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K-3 Konkurencja nr 3  - oś nr 2 - Dwubój strzelecki (karabin centralnego zapłonu, strzelba gładkolufowa)
ilość celi – 5 - sylwetka cel papierowy, 3 metalowe popery, 3 kolorowych rzutek strzeleckich
pozycja stojąca i klęcząca
ilość amunicji:
20 szt. karabin
6 szt. min. trap 24 lub trap/28
odległość do celi – 15m – 25m tarcze papierowe
odległość do celi – 20m metalowe popery
odległość do celi – 15m rzutki strzeleckie
status broni – broń załadowana, nieprzeładowana,

Na polecenie sędziego zawodnik ładuje 20 szt. amunicji, po 10 szt. do dwóch magazynków karabinowych  i wkłada 
do ładownic lub kładzie na stole. Strzelba leży przy zawodniku lub zawodnik trzyma ją na pasie. Strzelba nie jest 
załadowana. 
Na komendę zawodnik podpina magazynek do karabinu i odkłada na stół  i zgłasza gotowość 
Na sygnał timera bierze karabin, przeładowuje i ostrzeliwuje cele po 2 strzały do każdego z pięciu celi, następnie 
schodzi do postawy klęcząc wymienia magazynek i z postawy klęczącej ostrzeliwuje te same cele po 2 strzały. 
Sprawdza broń, odkłada na stół lub ma na sobie na pasie. Następnie dobywa strzelby i ładując pojedynczo 
nabojami z pozycji klęczącej ostrzeliwuje 3 cele metalowe popery amunicją. Następnie wstaje do pozycji stojącej i 
ładując strzelbę po jednym naboju ostrzeliwuje 3 cele rzutki strzeleckie. Zawodnik nie ma dowolności wyboru 
amunicji. Zawodnik strzela tylko i wyłącznie amunicja Trap24 lub Trap 28. 

Punktacja. 
Liczy się najlepszy czas. 
Punkty karne: brak trafienia (tarcza, poper, rzutek): +10 sek. 
Punkty karne: za każde trafienie powyżej 4 w tarczę: +10 sek. 
Każdy cel papierowy musi być trafiony 4 razy. 
Poper uważa się trafiony kiedy opadnie swobodnie na ziemię. 
Rzutek uważa się trafiony kiedy rozpryśnie się i wypadnie z trzymającego go gniazda. 

6. Klasyfikacja:
Indywidualna, oddzielnie dla każdej konkurencji. Do wyniku liczy się najlepszy wynik.  Wygrywa zawodnik, który
zdobędzie najwięcej punktów lub najniższy czas.

7. Zasady i zapisy na zawody:

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego covid-19 i wprowadzonego reżimu sanitarnego na strzelnicy w dniu

zawodów obowiązuje:

 BRAK możliwości rejestracji na zawody na miejscu w dniu zawodów. 

 Zapisy odbywają się TYLKO poprzez formularz internetowy         https://forms.gle/eTiko88AcnJb3ZT87   do 
dnia: 11.02.2021 do godz. 18:00. Po tym terminie formularz zapisów przestanie przyjmować zgłoszenia. 

 Opłatę za start w zawodach również jest przyjmowana przelewem na konto do dnia 11.02.2021 do godz. 
18:00 o numerze:  42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank z dopiskiem: nr konkurencji np. (k1 lub k1,2 
lub k1,2,3) 

 Po zakwalifikowaniu się do startu w zawodach każdy zawodnik w dniu 12.02.2021 na e-mail który podał w 
czasie rejestracji dostanie zestaw metryczek startowych. Potwierdzeniem zakwalifikowania się do startu na 
zawodach jest opłata startowego. 

 Opłata startowa nie podlega zwrotowi ale może zostać przeniesiona na innego zarejestrowanego zawodnika. 

 Metryczki należy wydrukować, podpisać i zgłosić w dniu i godzinach zawodów na start. Ostatni zawodnik 
będzie dopuszczony do startu o godz. 13:30 

 Wprowadzony jest limit zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

9. Koszty uczestnictwa w zawodach i amunicji.
Organizator zapewni zawodnikom broń i amunicje którzy jej nie posiadają. Koszty amunicji pokrywamy na miejscu.
−Koszt konkurencji nr K1: 20 zł / 10 zł amunicja organizatora / 

−Koszt konkurencji nr K2: 20 zł /  15 zł amunicja organizatora / 

−Koszt konkurencji nr K3: 40 zł /        30 zł amunicja karabin organizatora/ 10 zł strzelba amunicja organizatora/
organizatora W zawodach zakazane jest używanie pocisków przeciwpancernych, zapalających, amunicji smugowej oraz ze 
stalowym rdzeniem. Amunicja uznana przez sędziego za niebezpieczną musi być natychmiast wycofana z użytku 
przez zawodnika. 

W wyjątkowych przypadkach opłata na miejscu będzie obciążona dodatkowo kwotą 10 zł.. 

https://forms.gle/eTiko88AcnJb3ZT87


10. Nagrody:
Każdy zawodnik z okazji Walentynek otrzyma od KSS Legion Wschodni prezent niespodziankę 
Nagrody zostaną wysłane pocztą lub będą do odebrania na następnych zawodach.
Konkurencja nr 1-3
1 miejsce – medal, dyplom, 
2. miejsce – medal, dyplom,
3. miejsce – medal, dyplom,
4. miejsce – dyplom,

11. 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.

12. Zasady rozgrywania zawodów:

 po przyjeździe na miejsce zawodów każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem obiektu i 
ściśle go przestrzegać oraz wpisać się do Rejestru Pobytu na Strzelnicy 

 zgłosić się na START konkurencji z podpisaną metryczką 

 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. 

 każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii strzału 

 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 

 każdy zawodnik powinien zapewnić sobie odpowiednią ilość amunicji we własnym zakresie 

 za cele uszkodzone przez zawodnika poprzez ostrzelanie z broni lub amunicji nie przeznaczonej do danego 
celu koszty ich naprawy ponosi zawodnik 

 po zakończeniu strzelania, zawodnik bez zbędnej zwłoki opuszcza teren strzelnicy, 

 sędziowie którzy sędziują daną konkurencję mogą w niej brać udział poza konkurencją, 

 sędziowie którzy nie sędziują danej konkurencji biorą w niej udział na tych samych zasadach co inni zawodnicy 

13. 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

14. 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:
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 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, 

 rozpatrzenie protestu może nastąpić jedynie po wpłacie 100 pln gotówką w czasie trwania zawodów 

 każdy protest będzie rozstrzygnięty natychmiast a wydana decyzja będzie ostateczna 

 protest rozpatrzony na korzyść zawodnika skutkuje zwrotem kwoty 100 pln, 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu oraz jego interpretacji 

 pytania dotyczące zawodów: Kierownik zawodów Robert Jurczak e-mail: zawody@legionwschodni.pl 

Skład sędziowski: 

1. Jacek Nitkiewicz sędzia klasy II – Sędzia Główny, Obserwator WZSS 
2. Robert Jurczak sędzia klasy II – Sędzia Przewodniczący RTS 
3. Łukasz Jurczak sędzia klasy III – Sędzia RTS 
4. Katarzyna Kochan sędzia klasy III – sędzia stanowiskowy 
5. Leszek Słowicki  sędzia klasy III – sędzia stanowiskowy 
6. Tomasz Postlep sędzia klasy III – sędzia stanowiskowy 
7. Andrzej Grygorczuk sędzia klasy III – sędzia stanowiskowy 
8. Zbigniew Jaroszuk sędzia klasy III – sędzia stanowiskowy 
9. Łukasz Ciesiuński sędzia klasy III – sędzia stanowiskowy 
10. Dawid Gudel sędzia klasy III – sędzia stanowiskowy 
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