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  REGULAMIN – ZAPROSZENIE 
PUCHAR IV FALA 2021 – edycja COVID 

 
 
1.Organizator: Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku. 

 

2. Miejsce i termin: Puchar IV FALA 2021 to dwudniowe zawody strzeleckie. Zawody odbędą się na strzelnicy 
„Paruszowiec” w Rybniku w dniach: 

- 2 maja 2021 

- 9 maja 2021 

Zawody odbędą się w godzinach od 9:00 do 12:30.   
Wszystkie konkurencje będą rozgrywane równocześnie, można przyjść o dowolnej porze między 9:00 a 12:30. 
Na strzelnicę będą wpuszczanie zawodnicy w ilości dozwolonej przez aktualnie obowiązujące przepisy. 

 

3. Uczestnictwo: Członkowie klubów strzeleckich posiadający licencję PZSS 

 

4. Konkurencje: 

 
a) BIATH 05  
 Pistolet/rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu  

Cel: 5 tarcz opadających o średnicy 11 cm 

Odległość: ok. 15m  

Postawa: stojąca z jednej ręki  

Ilość strzałów: 5, czas max. 1 minuta   
 Punktacja: każde trafienie (przewrócenie celu) 1 pkt. 

b) BIATH 03  
 Pistolet/rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu  

Cel: 3 tarcze opadające o średnicy 11 cm 

Odległość: ok. 15m  

Postawa: stojąca z jednej ręki  

Ilość strzałów: 3, czas max. 30 sekund  

 Punktacja: każde trafienie (przewrócenie celu) 1 pkt. 

c) STAND-UP 05  
 Karabinek kal. 5.6mm bocznego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze  

Cel: 5 tarcz opadających o średnicy 11 cm 

Odległość: ok. 45m  

Postawa: stojąca  

Ilość strzałów: 5, czas max. 1 minuta  

 Punktacja: każde trafienie (przewrócenie celu) 1 pkt. 

d) STAND-UP 03  
 Karabinek kal. 5.6mm bocznego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze  

Cel: 3 tarcze opadające o średnicy 11 cm 

Odległość: ok. 35m  

Postawa: stojąca  

Ilość strzałów: 3, czas max. 30 sekund  

 Punktacja: każde trafienie (przewrócenie celu) 1 pkt. 

e) DRZEWKO  
 Pistolet kal. 9mm centralnego zapłonu  
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Cel: tarcze wahliwe typu drzewko 

Odległość: ok. 15m  

Postawa: stojąca, można strzelać oburącz  

Ilość strzałów: 5, czas max. 1 minuta   
 Punktacja: każde trafienie (przerzucenie tarczy) 1 pkt. 

f) BIG 3  
 Pistolet kal. 9mm centralnego zapłonu  

Cel: 3 tarcze wywrotne 

Odległość: ok. 20m  

Postawa: stojąca, można strzelać oburącz  

Ilość strzałów: max 5, czas max. 30 sekund   
 Punktacja: każde trafienie (przerzucenie tarczy) 1 pkt. 

g) TRAP 5  
 Strzelba gładkolufowa, 5 rzutków  
 Każdy rzutek może zostać ostrzelany tylko jednym nabojem.  
 Punktacja: każde rozbicie rzutka: 1 pkt. 

h) TRAP 3  
 Strzelba gładkolufowa, 3 rzutki  
 Każdy rzutek może zostać ostrzelany tylko jednym nabojem.  
 Punktacja: każde rozbicie rzutka: 1 pkt. 

 

Zawodnicy mają obowiązek używać okularów ochronnych. W przypadku braku okularów ochronnych, sędzia 
stanowiskowy może nie dopuścić zawodnika do przystąpienia do strzelania.  
    
Zawodnicy mogą startować w konkurencjach a, b, c, d, e, f, g, h lub tylko w wybranych 

 

5. Klasyfikacja:   

Klasyfikacja odbywać się będzie wspólnie dla wszystkich konkurencji. O zwycięstwie decyduje suma punktów. 
W przypadku równej liczby punktów, miejsca będą podane ex aequo, (zawodnicy wymienieni w kolejności 
alfabetycznej).   
 

6. Organizacja zawodów:   

Startowe w wysokości 30zł za konkurencję zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej.  

Osoby posiadające licencje PZSS mają obowiązek jej okazania w czasie rejestracji.  

Wszystkie konkurencje będą rozgrywane równolegle. 

 

7. Informacja o ochronie danych osobowych: załącznik nr. 1  

Wzięcie udziału w zawodach oznacza zgodę na przetwarzanie danych jak określono w załączniku nr. 1 

 

9. Postanowienia końcowe:  

Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji wydanej przez Prezydenta m. 
Rybnika w dniu 28 sierpnia 2002r. 

Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla zawodników nie posiadających broni organizator zapewnia 
broń, a amunicję odpłatnie. 

 
Zawodnicy na strzelnicy zobowiązani są do noszenia zasłon nosa i ust oraz zachowania dystansu  
społecznego.  
 

Sprawy dotyczące przebiegu zawodów rozstrzyga sędzia główny 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 
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Regulamin Zawodów o Puchar Jesieni 2020 - ZAŁACZNIK nr1. - Informacja o ochronie danych osobowych 

1. Dane osobowe zawodników i sędziów pozyskane w związku z zawodami są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016r. (Rozporządzenie 2016/679).  
 
2. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. 
Chocimska 14, 00-791 Warszawa.  
 
3. W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora są następujące:  

- imię i nazwisko: Krzysztof Krzyczkowski  
- adres korespondencyjny: Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa  
- adres poczty elektronicznej: iod@lok.org.pl  

 
4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:  

- zorganizowania i przeprowadzenia zawodów na odpowiednio wysokim poziomie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;  
- publikacji wyników zawodów, w tym 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, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu MKS LOK Rybnik oraz 
 publikowanych przez organy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego na 
 podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;  

- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LOK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. 
 przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozp. 2016/679.  

- w celu rozliczenia finansowego zawodów, w tym egzekucji należności, zwrotu należnych środków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f)  Rozp. 
2016/679. Prawnie uzasadnionym interesem LOK jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia zawodów pod względem  finansowym.  
 
5. Państwa dane osobowe będą (mogą być) przekazywane:  
 - uprawnionym władzom LOK na potrzeby wewnętrznie prowadzonych kontroli;  
 - operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji;  
 - bankom w zakresie realizacji płatności;  
 - organom publicznym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (np. organy wymiaru 
 sprawiedliwości, organy skarbowe, itp.); 
 - organom Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w szczególności Okręgowemu Związkowi Strzelectwa Sportowego w celu 
 publikacji wyników zawodów na ich stronach internetowych  
 
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
 
7. Państwa dane będą przechowywane:  

- przez 5 lat od daty zawodów;  
- za rok bieżący i 5 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych do dokumentów finansowych.  
- dokumenty z danymi osobowymi zabezpieczone w związku z prowadzonymi przez uprawnione organy postępowaniami będą 

 przechowywane do czasu prawnego zakończenia tych postępowań.  
 
8. Przysługuje Państwo prawo:  

- do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia 
 lub ograniczenia przetwarzania,  

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
- do przenoszenia danych.  

Ze względów dowodowych LOK prosi aby ww. żądania były wniesione do administratora w formie pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na 
adres inspektora ochrony danych.  
 
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu (Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają, że Państwa dane są przetwarzane z 
naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679 lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych;  
 
10. Podanie danych osobowych w związku z zawodami jest wymogiem umownym. Podanie danych w związku z rozliczeniem finansowym zawodów 
jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest wykluczenie z udziału w zawodach.  
 
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie podejmujących decyzje, nie będą profilowane. 
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