CZĘSTOCHOWSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

REGULAMIN
1. Cele zawodów :
1) Popularyzacja sportu strzeleckiego
2) Doskonalenie umiejętności strzeleckich
3) Integracja środowiska strzeleckiego
4) Koleżeńskie spotkanie

2. Organizator zawodów: CSS Częstochowa
3. Termin i miejsce zawodów: 10 czerwca / niedziela/ 2018r/- Strzelnica CSS
10.00 Otwarcie zawodów
10.15 Rozpoczęcie strzelania

4. Konkurencje
4a. Pistolet centralnego zapłonu 9mm
10 strzałów do tarczy Ts-2 w czasie 2 min - tylko jedna ręka

4b. Pistolet bocznego zapłonu
10 strzałów do tarczy Ts-2 w czasie 2 min - tylko jedna ręka

4c. Konkurencja strzelba dynamiczna
Przebieg konkurencji:
1. Zajęcie stanowiska strzeleckiego – zgłoszenie gotowości.
2. Zabezpieczenie i załadowanie strzelby 2 nabojami
2. Po sygnale startowym timera ostrzelanie celów:
Na stanowisku 1 należy ostrzelać 2 cele reaktywne
Na stanowisku 2 należy ostrzelać 6 celi reaktywnych:
Na stanowisku 3 należy ostrzelać 6 celi reaktywnych:
Dowolna ilość amunicji, zawodnik może doładowywać strzelbę w przejściu miedzy stanowiskami.
Ocena: Przewrócony Popper – 5pkt, cel „no shoot” – kara 5 kpt końcowy wynik- Faktor.
Dozwolona jest dowolna strzelba w kalibrze 12 z ręcznym przeładowaniem bez kolimatora,
strzelby półautomatyczne zabronione

4d. Karabin pneumatyczny Kpn 20 – czas 20 min.
Seria próbna 5 strzałów w czasie 3 minut
Seria oceniana 20 strzałów w czasie 20 min

Strona 1
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowskie Stowarzyszenie
Strzeleckie „CSS” z siedzibą w Częstochowie, ul. Św. Andrzeja 8/10 (KRS: 0000678311, NIP: 5732838573, REGON: 242755917),
reprezentowaną przez Pawła Ciurzyńskiego. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem zawodów
strzeleckich, publikacji rezultatów z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą klubu (zgodnie z regulaminem PZSS), reportażu fotograficznego z
przebiegu zawodów oraz jego publikacji na stronie internetowej, publikacji rezultatów na stronie internetowej CSS i ŚZSS na podstawie
Pani/Pana wolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
świadczenia zadań i innych celach wskazanych w pkt. 2 powyżej; 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem; 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy; 7) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych;

4e. Pistolet pneumatyczny Ppn 20 – czas 20 min
Seria próbna 5 strzałów w czasie 3 minut
Seria oceniana 20 strzałów w czasie 20 min
5. Broń i amunicja
Broń i amunicja własna.
Organizator odpłatnie może udostępnić broń – strzelba Mossberg, pistolet 9mm, bocznego zapłonu i amunicję.

6. Uczestnictwo
Do udziału w zawodach uprawnione są osoby legitymujące się jednym z poniższych dokumentów:
a) licencję zawodniczą PZSS
b) patent strzelecki - w przypadku złożenia wniosku o przyznanie licencji
Opłata startowa 20,-zł od konkurencji

7. Klasyfikacja zawodów
a) Indywidualna – miejsca I-III puchary i dyplomy, IV-VI dyplom konkurencja 4e. – miejsca I-III medale i dyplomy,
IV-VI dyplom

8.Zawody z udziałem Obserwatora.
9. Zawody liczą się do Rankingu w II Turnieju CSS z wyłączeniem konkurencji 4e

Opracował:
Marcin Mirowski

Strona 2
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Częstochowskie Stowarzyszenie
Strzeleckie „CSS” z siedzibą w Częstochowie, ul. Św. Andrzeja 8/10 (KRS: 0000678311, NIP: 5732838573, REGON: 242755917),
reprezentowaną przez Pawła Ciurzyńskiego. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem zawodów
strzeleckich, publikacji rezultatów z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą klubu (zgodnie z regulaminem PZSS), reportażu fotograficznego z
przebiegu zawodów oraz jego publikacji na stronie internetowej, publikacji rezultatów na stronie internetowej CSS i ŚZSS na podstawie
Pani/Pana wolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
świadczenia zadań i innych celach wskazanych w pkt. 2 powyżej; 4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na
ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem; 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest
dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy; 7) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych;

