
PIERWSZE CHOJNICKIE ZAWODY DYNAMICZNE 
 
 

REGULAMIN  
Wielkanocnych Zawodów Strzeleckich  

z Pistoletu Centralnego Zapłonu 
„Ale Jaja” 

 
 

1. Miejsce zawodów –strzelnica sportowo-bojowa w Nieżychowicach Stacja Paliw M. Odejewski 

2. Cel zawodów 
3. Termin zawodów  Dzień 13.04.2019 roku .  Rozpoczęcie godz. 15.00 

- wyłonienie mistrza,  
- popularyzacja strzelectwa sportowego, 

4. Organizator zawodów  KS Chojnice LOK w Chojnicach. 

5. Zapisy przyjmowane będą na facebooku oraz w dniu zawodów od godz. 14.00    do 14.30  

6. Konkurencja: 

Cel      – tarcza sportowa TS 9 i TS 10 T 

Odległość                - 15  -  20 m 

Liczba naboi     - 10 szt. ( 5 strzałów do każdej tarczy) 

Postawa      - strzelecka stojąca 

Broń       - pistolet centralnego zapłonu  

Czas ograniczony     - 25 s  od komendy „START”  

Oświetlenie celów     - lampa stroboskopowa 

              Klasyfikacja : o kolejności zajęcia miejsca  decyduje suma trafień liczona z dwóch tarcz. 

 
Pole tarczowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Nagrody  Puchary i dyplomy    
8. Koszty uczestnictwa 

Startowe     - 40 zł. 

Koszty dojazdów, wyżywienia i inne pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

15 m 

20 m 



 
9. RODO  

 RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 
maja 2018 r. Od tego dnia Klub Strzelecki „CHOJNICE” LOK przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna 
nazwa RODO: Rozporządzenie 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 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Administratorem danych osobowych jest Prezes Klubu Strzeleckiego Chojnice LOK w Chojnicach ul. 
Wysoka 3 pok. 204. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych 
osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

Na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe uzyskane w związku z udziałem w zawodach 
strzeleckich będą wykorzystane w ogłaszaniu komunikatów zawodów oraz podaniu do wiadomości 
publicznej uzyskanych wyników. 

Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie podstawowych  obowiązków związanych z 
prowadzeniem tego typu działalności i jednoczesnym brakiem udziału w zawodach. 

10.  Sprawy różne 
        We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz w spornych decyduje                     
        organizator i sędzia główny zawodów 

 
 
 
                   ORGANIZATOR 
KLUB STRZELECKI „CHOJNIE” LOK 

          
 
 


