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REGULAMIN – ZAPROSZENIE 

ZAWODY DYNAMICZNE IMIENIA JARKA MACZKA 
3GUN 

18 października 2020 
 
1. Organizator: Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku 
2. Uczestnictwo: W zawodach biorą udział osoby posiadające aktualną licencję PZSS.  

 Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. 
 ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA BRONI I AMUNICJI. 

3. Termin i miejsce: 18.10.2020, od godz. 9:00, Strzelnica „Paruszowiec” w Rybniku. 
 Pre-match dla sędziów i obsługi – 18.10.2020, godz. 8:00. 

4. Rejestracja: Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres:  
 zawody@mks-lok.rybnik.pl  

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, nr licencji PZSS, klub, klasę 
sprzętową (oraz ewentualnie power factor) i preferowaną godzinę 
uczestnictwa (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00). Zgłoszenia będą 
przypisywane do godziny według kolejności wpływu zgłoszeń. W przypadku, 
gdy preferowana godzina jest już zajęta, zgłoszenie będzie przypisane na 
pierwszy dostępny termin. Zgłoszenia bez numeru licencji nie będą 
przyjmowane. Lista startowa: https://bit.ly/30zLAg9  

5. Maks. liczba zawodników: 49 (+pre-match) 
6. Konkurencja: 3GUN  wg. przepisów PZSS (https://bit.ly/3cWSlh2) z wyjątkami dotyczącymi 

 punktacji, o których mowa w niniejszym regulaminie 
7. Liczba torów: 1 
8. Min. liczba strzałów: 60 
9. Klasy sprzętowe: Wyłącznie: Standard i Open 
10. Cele: Zgodne z przepisami. Dopuszcza się stosowanie np. gwiazdy i rzutków. 
11. Przebieg zawodów: Zawody składają się z 1 toru, a zawodnicy podzieleni są na składy. 

Składy będą rozpoczynały zawody zgodnie z harmonogramem. Należy przybyć 
z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na przygotowanie się do 
startu. Spóźnieni będą przenoszeni na koniec zawodów. 

12. Punktacja i klasyfikacja: Wg. przepisów IPSC – dot. to także punktów karnych. 
13. Nagrody: Dla każdej z klas: miejsca 1-3 – medale i dyplomy. 
14. Startowe: Przy płatności do 13.10.2020 – 60 zł. Przy płatności po 13.10.2020 – 80 zł 
15. Płatność: Na prywatne konto organizatora:  

 95 1050 1445 1000 0090 9354 3859 (Adam Koper) 
 lub w biurze zawodów (ze względów epidemicznych apelujemy o przelewy) 

16. Postanowienia końcowe: Na strzelnicy obowiązują przepisy regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji  
na użytkowanie wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z 28.01.2002. 
Zawodnicy mają obowiązek stosowania ochronników wzroku i słuchu. 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 

17. Ochrona danych osobowych: Dokonanie zgłoszenia na zawody oznacza zgodę na przetwarzanie danych  
osobowych na cele organizacji zawodów oraz opublikowania wyników – 
zgodnie z procedurą LOK dostępną pod linkiem: https://bit.ly/30xBsEA  

 


