
                         
               ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI SPORTOWEJ 

        DYNAMICZNE ZAWODY STRZELECKIE Z PCZ „GLOCK 2022” 
        MISTRZOSTWA CHOJNIC W STRZELANIU ZE STRZELBY GŁADKOLUFOWEJ 

        5.11.2022 – strzelnica sportowa w Chojnicach  
 
 
 

Regulamin  zawodów 
 
 

1. Cel zawodów 

 propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie Powiatu Chojnickiego,  

 zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,  

 doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,  

 konsolidacja środowiska strzeleckiego,  

 wyłonienie najlepszych strzelców. 
2. Organizator zawodów 

 Klub Strzelecki „Chojnice” i  ZM LOK w Chojnicach; 
89-600 Chojnice ul. Wysoka 3,  

 Kierownik zawodów - Jarosław Frączek tel. 692 440 964; 
3. Termin i miejsce zawodów  

 5.11.2022, rozpoczęcie zawodów 9.00 planowane zakończenie godz. 12.00  

 89-600 Chojnice ul. Podlesie 27 
4. Program zawodów  
     Rozgrywane konkurencje: 

Pistolet centralnego zapłonu dynamiczna (szybka ) – Pcz 20  
- 3 strzały próbne + 4 x 5 strzałów ocenianych  
- kal. dowolny centralnego zapłonu  
- celem jest tarcza do pistoletu szybkostrzelnego  
- czas - zgodnie z przepisami PZSS  
- odległość 25 metrów, 
Jest to konkurencja na którą składa się 20 strzałów ocenianych, podzielonych na 4 serie 5-strzałowe: dwie 
8-sekundowe, dwie 6-sekundowe. W każdej serii oddaje się po pięć strzałów do tarczy, w ograniczonym 
dla serii czasie. Przed rozpoczęciem serii zawodnik może oddać jedną 3-strzałową serię próbną, 8-
sekundową. Całość strzelania (serie próbne i oceniane) odbywa się na komendę. Przed rozpoczęciem 
każdej serii zawodnik musi opuścić ramię w dół i przyjąć postawę „gotów”. Jego ramię musi pozostawać w 
bezruchu do momentu podania komendy. 
Strzelba gładkolufowa: 
- Tarcza: TS 9, 
- Dystans: Odległość do tarcz 25 m, 
- Liczba strzałów: 5 szt. - strzelanie dokładne w ograniczonym czasie, 
- Broń: Dowolna strzelba gładkolufowa. Broń wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy  
celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować).                      
W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać broni ani jej zasadniczych części. 
- Amunicja: 5 sztuk amunicji w kalibrze używanej broni, amunicja ładowana w zależności od możliwości 
broni. 
Przebieg konkurencji i warunki strzelania: 
- Ilość strzałów: 5, 
- Postawa strzelecka stojąc, 



- Czas strzelania 5 min, 
5. Uczestnictwo. 
W zawodach mogą uczestniczyć strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający aktualną licencję 
PZSS oraz posiadacze broni na pozwolenie jak też miłośnicy tego sportu. Wszyscy w kategorii open. 
6. Punktacja 

 Indywidualna. 
7. Nagrody  

 Puchary oraz dyplomy, ; 
8. Zasady  uczestnictwa: 

 potwierdzenie uczestnictwa w zawodach do 4.11.2022   tel. 692 440 964   

 Koszty organizacyjne – wpisowe 40 zł. za konkurencję. Zabezpieczenie logistyczne organizator. Koszty 
dojazdów, wyżywienia  i inne pokrywają uczestnicy we własnym zakresie . 

10. 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. 
12. Postanowienia końcowe. 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu 

zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia 
konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, 

wpłacone wadium podlega zwrotowi. 
 
       ORGANIZATOR 

          


