
REGULMIN 
 

Dynamicznych zawodów strzeleckich w strzelaniu z różnej broni 
 
 

Miejsce zawodów –strzelnica sportowo-bojowa w Nieżychowicach Stacja Paliw M. Odejewski 
Organizator zawodów  KS Chojnice LOK w Chojnicach. 
Zapisy przyjmowane będą w dniu zawodów 12.05.2019 od godz. 14.00 do 14.30 Rozpoczęcie 
godz. 15.00  
Cel nr 1     – tarcza sportowa TS 1; 
Cel nr 2     - tarcza biathlonowa; 
Cel nr 3     - tarcza 23 p; 
Cel nr 4     - tarcza TS 9; 
Odległość do celu nr 1            - 20 m; 
Odległość do celu nr 2            - 25 m; 
Odległość do celu nr 3            - 20 m; 
Odległość do celu nr 4            - 15 m; 
Liczba naboi  do celu nr 1   - 5 szt.  5,6 mm nb; 
Liczba naboi  do celu nr 2   - 5 szt.  5,6 mm nb; 
Liczba naboi  do celu nr 3   - 5 szt.  9 mm nb; 
Liczba naboi  do celu nr 4   - 5 szt.  12/70 mm nb; 
Postawa      - strzelecka stojąca; 
Broń do celu nr 1    - pistolet bocznego zapłonu; 
Broń do celu nr 2      - karabin sportowy (przyrządy celownicze kryte) 
Broń do celu nr 3     – pistolet centralnego zapłonu; 
Broń do celu nr 4       – strzelba gładkolufowa; 
Czas ograniczony     - 70 s.  od komendy „START”; 

                                                                      Pole tarczowe 
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Czas strzelania 70 s 

Chojnice dn. 30.04.2019 r. 



Opis konkurencji Strzelec zajmuje stanowisko strzeleckie nr 1 trzyma broń załadowaną bez 
wprowadzonego naboju do komory nabojowej i czeka na komendę „Start”. Po komendzie 
przeładowuje i oddaje strzały do pierwszego celu następnie samodzielnie zmienia stanowisko. 
Bierze ze stolika przygotowaną broń i powtórnie przeładowuje oraz ostrzeliwuje kolejny cel. 
Czynność tę powtarza na kolejnych stanowiskach. Łączny czas na wykonanie tego strzelania 
wynosi 70 sekund od komendy „Start’. W przypadku, kiedy zawodnikowi kończy się czas 
strzelanie zostaje przerwane i są liczone tylko te punkty, które udało mu się zdobyć w trakcie 
zaliczonych strzałów. 
Koszty uczestnictwa 
Wpisowe  - 50 zł. Pozostałe koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty dojazdów, 
wyżywienia  i inne pokrywają uczestnicy we własnym zakresie  
 
Nagrody  Puchary i dyplomy    
 
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 będzie wykorzystane w ogłaszaniu komunikatów zawodów oraz podaniu do 
wiadomości publicznej uzyskanych wyników. 
    potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust.1 lit. f 
RODO ), 

• umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku 
wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji zadań 
statutowych LOK    
    (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w deklaracji, jest niezbędne do wykonywania 
przez naszą placówkę działalności statutowej i wychowawczej. Odmowa ich podania uniemożliwi 
wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. 
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: Nazwisko i imię, przynależność 

klubowa miejscowość, którą reprezentuje zawodnik. 
Na podstawie art.13.2.a RODO dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji 

opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 
• przez okres, w którym statut LOK nakazuje nam przechowywać dokumentację, 
• do momentu wycofania zgody ich przetwarzania,  
• jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.   
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – 
oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: 



• podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. szkołom, ubezpieczycielom oraz 
mediom w czasie ogłaszania uzyskanych rezultatów. 

 
Postanowienia końcowe. 

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

 
 
     Organizator  
KS CHOJNICE LOK 

 


