
 Powszechne Zawody Strzeleckie 

„Lato w WIDUCHOWEJ” - 2019 

Regulamin zawodów  
 

1. Organizator – KSS LOK „Regalica” Gryfino  

                 – Bractwo Kurkowe „Gryf” Gryfino 

                 – ZZSS 

 

2.  Termin i miejsce zawodów:  
       29.06.2019 r. godz.   10:00 – konkurencja karabin  

       30.06.2019 r. godz.   10:00 – konkurencje pistolet i strzelba 

– Strzelnica Sportowa Widuchowa dojazd od ul. Tatrzańskiej, 

https://www.google.pl/maps/place/strzelnica+terenowa+regalica+gryfino/@

53.1187577,14.3833501,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdeafd9be85283d5

b!8m2!3d53.1183633!4d14.3833901 

 

3. Cel zawodów: podnoszenie umiejętności strzeleckich, popularyzacja 

sportów strzeleckich, integracja środowisk strzeleckich.  

 

4. Warunki uczestnictwa: w zawodach mogą brać udział członkowie 

stowarzyszeń strzeleckich, prywatni posiadacze broni jak i osoby, które 

dopiero rozpoczynają swoją „przygodę” ze strzelectwem. 

 

UWAGA !!! 

Zawodnicy chcący wziąć udział w zawodach, muszą zarejestrować się w 

wyznaczonym terminie (do dnia 28 CZERWCA 2019 r) na stronie: 

 
https://forms.gle/gJUnbf3goPoZbCMk7 

 

Zawodnicy, którzy nie dokonają "pełnej rejestracji elektronicznej" będą 

mogli zarejestrować się do godziny 12:00 w dniu zawodów. 

 

Harmonogram zawodów: 

10:00 – otwarcie zawodów 

10:10 – 15:00 przeprowadzenie konkurencji strzeleckich  

 

 

Przewidywane zakończenie zawodów o godz. 15:00 
 

 

 

https://forms.gle/gJUnbf3goPoZbCMk7


5. Konkurencje : 

Karabin sportowy  leżąc 100m 

3 – strzały próbne czas 3 minuty 

10 strzałów ocenianych w czasie 10 min. 

Dozwolone strzelanie z podpórki. 

          Karabin centralnego zapłonu standard (przyrządy celownicze 

mechaniczne otwarte: muszka – szczerbinka) leżąc 100m 

3 – strzały próbne czas 3 minuty 

10 strzałów ocenianych w czasie 10 min. 

Dozwolone strzelanie z podpórki. 

Karabin centralnego zapłonu open (przyrządy celownicze 

mechaniczne zamknięte: przezierniki, dioptery) leżąc 100m 

3 – strzały próbne czas 3 minuty 

10 strzałów ocenianych w czasie 10 min. 

Dozwolone strzelanie z podpórki. 

          Pistolet Sportowy 25m  

          3 – strzały próbne czas 3 minuty 

          10 strzałów ocenianych  

          Czas strzałów ocenianych – 2 x 5 minut                                        

Tarcza Sportowa – Dokładna. Dozwolone strzelanie oburącz.  

Pistolet  Centr.zapł. 25m 

3 – strzały próbne czas 3 minuty 

10 strzałów ocenianych 

          Czas strzałów ocenianych – 2 x 5 minut 

Tarcza Sportowa – Dokładna. Dozwolone strzelanie oburącz.  

Strzelba gładkolufowa  – cele reaktywne 

 

Zawody z obserwatorem ZZSS 

 

W zawodach nie będzie przeprowadzona 

konkurencja optyka!!! 
 

 

 

 

Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Bractwo Kurkowe "Gryf" z siedzibą pod adresem  

ul. Łużycka 91 74-100 Gryfino 

2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny 

dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 



3. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p.1 – 88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia 

stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, 

w tym profilowaniu, z wyłączeniem przetwarzania niezbędnego do wyłonienia zwycięzców 

konkurencji. 

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit 

b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 

pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda 

osoby, której dane dotyczą. 

6. Uczestnikom przysługują prawa do: 

a) dostępu do danych, 

b) sprostowania danych, 

c) usunięcia danych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych, 

e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, 

co uniemożliwi jednak udział w zawodach. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

 Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie  

ich danych przez Administratora. 

Realizacja uprawnień: 

Bractwo Kurkowe "Gryf"; 

ul. Łużycka 91; 

74-100 Gryfino; 

o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na 

adres Administratora. 

8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 

zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, 

wynikiem osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą 

lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów publikowanych 

Internecie, publikacjach w prasie, miejscu rozgrywania zawodów oraz strzelnicy Bractwa Kurkowego 

"Gryf". 

9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. 
    

6. Broń i amunicja: 

Organizator zawodów jest w posiadaniu następujących rodzajów broni:  

- 9x19mm Para – (Glock 17, P-99, CZ-75, CZ-100, XDM)  

- 5,6mm – (CM - 2, Margolin)  

- 7,62mm – (AKMS, SKS, CZ 858)  

- 223Rem – (AR-15)  

- 12/70 – ( Uzkon TRX, Khan A-Tac)  

które w miarę możliwości, będzie mógł udostepnić w trakcie zawodów. 



7. Punktacja: 

Indywidualnie w każdej z konkurencji – przewidziane dla zwycięzców 

medale oraz dyplomy za miejsca od I do III.  

8. Koszty uczestnictwa: 

Opłata startowa w wysokości 20 PLN od konkurencji. 

 

Zawody zostaną rozegrane, niezależnie od panujących warunków 

pogodowych ☺. 

 

9. Posiłek przewidziany  

 

Mapka dojazdu do strzelnicy. 

 

 


