WIGILIJNE ZAWODY STRZELECKIE
SBS „SALWA” WOŁOMIN
15.12.2018 REMBERTÓW
REGULAMIN ZAWODÓW OPEN
1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie „Salwa” Wołomin
05-200 Wołomin ul. Korsaka 4
www.salwa.pl
e-mail: salwa@salwa.pl
Kierownik zawodów – tel. 602 624 320

2. CEL ZAWODÓW

- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- integracja środowisk strzeleckich,
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników,
- ustanawianie rekordów województwa mazowieckiego,
- zdobywanie odznak strzeleckich

3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW


15 GRUDZIEŃ 2018 r. godziny 09.00-15.00
Strzelnice 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Rembertowie (ASW)

4. UCZESTNICTWO


Zawodnicy posiadający Patent Strzelecki



Zawodnicy posiadający Licencję PZSS.



Osoby posiadające pozwolenie na broń



Miłośnicy strzelectwa sportowego.



Przedstawiciele służb mundurowych



Weterani działań wojennych

W zawodach samodzielnie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Młodzież od lat 16 musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych do wzięcia udziału w
zawodach.

5. PROGRAM ZAWODÓW

Rejestracja zawodników i wydawanie metryczek od godziny 08.45
Rozpoczęcie konkurencji strzeleckich od godziny 09.00
Zakończenie konkurencji strzeleckich i rozdanie nagród ok. godziny 14.30 – 15.00

Konkurencje:
1. Konkurencje karabinowe.
Broń klubowa lub własna – klasyfikacja rozdzielna.
UWAGA!!! DO KLASYFIKACJI OPEN ZALICZANE SĄ WYNIKI Z KARABINU KLUBOWEGO!!!



Konkurencja – karabin cz, 3+10 strzałów na odległość 100 m do tarczy TS-4, pozycja leżąc
Konkurencja – karabin cz, 3+10 strzałów na odległość 200 m do tarczy 23p, pozycja leżąc.

- Ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin w każdej tarczy.
- W przypadku większej ilości przestrzelin w tarczy, odejmowane są najwyższe trafienia.
- Reklamacje odnośnie ilości przestrzelin w tarczy można składać wyłącznie bezpośrednio po
zakończeniu konkurencji.
- Przyrządy celownicze mechaniczne (Schodkowy/krzywiznowy, przerzutowy, przeziernikowy).
Diopter zakazany.
- Karabin samopowtarzalny lub repetier.
- Karabin podparty w jednym punkcie – poduszka strzelecka, dwójnóg (bipod).
- Czas: 10 minut

2. Pistolet bocznego zapłonu dowolny




Pistolet bocznego zapłonu dowolny
3+10 strzałów do tarczy sportowej.
Ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin. Pozycja stojąc. Broń trzymana oburącz.
Odległość 25 m. Czas: 3 minuty
Konkurencja zaliczona do klasyfikacji OPEN

3. Strzelba gładkolufowa



Strzelba gładkolufowa (dowolna)
5 strzałów do tarczy specjalnej (5 kółek). Pozycja stojąc.
Odległość 25 m. Czas 3 minuty
Konkurencja zaliczona do klasyfikacji OPEN

4. Pojedynki zespołów dwuosobowych. Konkurencja praktyczna.

















Konkurencja odbywa się w formule pojedynku 2 zespołów dwuosobowych.
Każdy zespół ma do ostrzelania 6 celów reaktywnych rozstawionych w lustrzanym układzie
5+1 (sierżant).
Każdy zawodnik w zespole, po kontroli ilości amunicji na stanowisku, na komendę
prowadzącego „ŁADUJ” ładuje do magazynka 5 (pięć) sztuk amunicji.
Przed rozpoczęciem konkurencji broń i załadowane magazynki znajdują się w na stole
Na komendę prowadzącego zawodnicy podpinają magazynki i ostrzeliwują swoje cele.
Cel oznaczony kolorem czerwonym (sierżant) musi zostać ostrzelany jako ostatni.
Zespół, który jako pierwszy zestrzeli wszystkie cele w prawidłowej kolejności zostaje
zwycięzcą pojedynku.
Po zestrzeleniu przez którykolwiek z zespołów celu oznaczonego jako „sierżant” prowadzący
wydaje komendę „STOP”.
Ostrzeliwanie celów po wydaniu przez prowadzącego komendy „STOP” skutkuje
dyskwalifikacją w danym pojedynku i uzyskaniem wyniku „0”(zero) punktów.
Wynik pojedynku jest weryfikowany zgodnie z ilością zestrzelonych celów jako: x:x, gdzie x
oznacza ilość celów zestrzelonych przez zespół
Konkurencja będzie rozgrywana w formule KO lub „każdy z każdym” w zależności od ilości
zgłoszonych zespołów.
W przypadku zgłoszenia się powyżej 16 zespołów, rozegrane zostaną eliminacje w formule
strzelania na czas.
W czasie trwania zawodów, zawodnicy startujący w konkurencji będą wzywani przez
prowadzących za pomocą przyznanych numerów startowych. Nie zgłoszenie się na wezwanie
prowadzącego w ciągu 3 minut, skutkuje przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej
W czasie trwania konkurencji będą bezwzględnie egzekwowane przepisy bezpieczeństwa.
Odprawa zawodników o godzinie 9.30. Obecność na odprawie obowiązkowa!
Konkurencja tylko dla osób z ważną licencją.

6. KLASYFIKACJE:


Konkurencje tradycyjne – suma trafień 100+200 metrów – broń własna



Konkurencje tradycyjne – suma trafień 100+200 metrów – broń klubowa



OPEN – suma punktów karabin klubowy + pistolet bz + strzelba



Pojedynek zespołów dwuosobowych

7. NAGRODY:

Za miejsca I-III w każdej kategorii puchary i dyplomy
Za miejsca I-III w kategorii OPEN puchary, dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Za miejsce I-III w kategorii Pojedynek puchary i dyplomy dla każdego z zawodników

8. ZGŁOSZENIA:

- Przez internet za pomocą formularza dostępnego na stronie www.salwa.pl
- Osobiście w dniu zawodów do godziny 13.00
- Zgłoszenia do konkurencji „Pojedynek” wyłącznie za pomocą formularza do dnia 14.12.2018 do
godziny 16.00

9. SPRAWY ROŻNE


Konkurencja karabinowa - możliwość użyczenia broni przez organizatora.



Konkurencje: pistolet i strzelba - możliwość użyczenia broni przez organizatora.



Możliwość zakupu amunicji w kalibrze 7,62x39; 7,62x54R; .223; LR.22 (boczny zapłon), 12.



Organizator zapewnia lunety obserwacyjne (tylko do konkurencji tradycyjnych). Dopuszcza
się używanie własnych lunet.



Organizator zapewnia ochronniki słuchu.



W zawodach obowiązują przepisy ISSF, PZSS oraz niniejszy regulamin.



Organizator zapewnia ciepłe napoje i ciepły posiłek.



Zawody zgłoszone do kalendarza PZSS (Delegat).



Odbiór pucharów i dyplomów, oraz nagród wyłącznie w dniu zawodów.



Zabezpieczenie medyczne zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Zawody odbędą się bez względu na pogodę.



W przypadku nie wzięcia udziału w zawodach opłata wniesiona na konto nie podlega
zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inne zawody lub innego zawodnika.



POJEDYNEK ZESPOŁÓW DWUOSOBOWYCH – ZGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ
FORMULARZA NA STRONIE, DO DNIA 14.12.2018.
Konkurencja może zostać odwołana w przypadku zgłoszenia się poniżej 8 zespołów.
W przypadku odwołania, przedpłaty wyłącznie za tą konkurencję dokonane na konto, zostaną
zwrócone zawodnikom.



Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie



Zapisy regulaminu mogą ulec zmianie



Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownika Zawodów.

10. SKŁADKA NA ZAWODY - przedpłata na konto


Konkurencja tradycyjna – karabin cz (broń i amunicja własna): - 60 PLN



Konkurencja tradycyjna – karabin KBK AK (broń i amunicja organizatora) - 100 PLN



Konkurencja tradycyjna – karabin Beryl .223 (broń i amunicja organizatora) - 120 PLN








Pistolet bocznego zapłonu - broń i amunicja własna - 30 PLN
Konkurencja dodatkowe – pistolet broń i amunicja organizatora – 50 PLN
Strzelba gładkolufowa – broń i amunicja własna – 30 PLN
Strzelba gładkolufowa – broń i amunicja organizatora – 50 PLN
Pojedynek zespołów dwuosobowych broń i amunicja własna – 40 PLN/zespół
Pojedynek zespołów dwuosobowych broń organizatora – 80 PLN/zespół + koszt amunicji

Numer konta do wpłat: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię, Nazwisko i „Składka na zawody 15.12.2018”
SKŁADKA NA ZAWODY - w dniu zawodów


Konkurencja tradycyjna – karabin cz (broń i amunicja własna): - 80 PLN



Konkurencja tradycyjna – karabin KBK AK (broń i amunicja organizatora) - 120 PLN



Konkurencja tradycyjna – karabin Beryl .223 (broń i amunicja organizatora) - 140 PLN








Pistolet bocznego zapłonu - broń i amunicja własna - 50 PLN
Pistolet bocznego zapłonu - broń i amunicja organizatora – 70 PLN
Strzelba gładkolufowa – broń i amunicja własna – 50 PLN
Strzelba gładkolufowa – broń i amunicja organizatora – 70 PLN
Pojedynek zespołów dwuosobowych broń i amunicja własna – 80 PLN/zespół
Pojedynek zespołów dwuosobowych broń organizatora – 120 PLN/zespół + koszt amunicji

11. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA z siedzibą w Wołominie, przy ul. Korsaka 4, NIP 125-1053-738, REGON 016246444, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169116,
jako administrator danych osobowych, informuje osoby zgłaszające się do udziału w zawodach o
prawnych i formalnych wymogach dotyczących danych osobowych:
 Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne w
celu
dopuszczenia
do
udziału
w
zawodach.
Odmowa podania danych osobowych lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie,
będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w zawodach.
 Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy, lub udostepniająca swoje dane osobowe
w procesie rejestracji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 Podane dane będą przetwarzane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i
zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności
związanych z udziałem w zawodach i opublikowane w formie komunikatu końcowego na
ogólnodostępnej stronie internetowej www.salwa.pl, oraz przekazane w formie
elektronicznej do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zgodnie z wymogami i
regulaminami Związku
 Każda osoba biorąca udział w zawodach ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 Startujący wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu dokumentacji fotograficznej
i filmowej zawodów.
12. OŚWIADCZENIA STARTUJĄCEGO
Startujący wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów.
Startujący oświadcza, że posiada umiejętności posługiwania się bronią palną, niezbędne do startu w
niniejszych zawodach.
Startujący oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach strzeleckich i startuje w
nich na własną odpowiedzialność.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

