Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA
ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin POLAND
www.salwa.pl e-mail: salwa@salwa.pl
Nr konta: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832

ZAPROSZENIE – REGULAMIN
NA XIII MIĘDZYNARODOWY WIELOBÓJ STRZELECKI
O PUCHAR
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
24-26.05.2019 R.
ORGANIZATORZY:

Bractwo Strzeleckie Salwa Wołomin,

PATRONAT:

Minister Obrony Narodowej
Starosta Powiatu Wołomińskiego

CEL:

- Integracja stowarzyszeń z kraju i zagranicy
- żołnierzy państw NATO, służb mundurowych, grup specjalnych policji
- promocja obronności i bezpieczeństwa Państwa,
- promocja sportu strzeleckiego,
- wymiana doświadczeń przez uczestników zawodów,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności strzeleckich,
- zapoznanie uczestników z pięknem Ziemi Mazowieckiej,

24-26 MAJ 2019 ROKU

TERMIN:
MIEJSCE:

Strzelnice 1 WBPanc w Rembertowie i Wesołej

UCZESTNICY:

Zespoły 4-osobowe

ZAWODY ZGŁOSZONE DO KALENDARZA PZSS

REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEGO WIELOBOJU STRZELECKIEGO
Z BRONI WOJSKOWEJ O PUCHAR PRZECHODNI
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
REMBERTÓW 24-26 MAJ 2019 ROKU
KONKURENCJE WIELOBOJU:




















Karabin centralnego zapłonu MSBS „Grot” – zawodnik oddaje 11 strzałów
do tarczy „Karabinowa 300m biały środek” , pozycja leżąc, odległość 100 m.
Ocenie podlega 10 najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
Karabin centralnego zapłonu AK – zawodnik oddaje 11 strzałów do tarczy
23p, pozycja leżąc, odległość 100
m. Ocenie podlega 10 najlepszych
przestrzelin), czas 3 minuty.
Pistolet centralnego zapłonu VIS 100 – zawodnik oddaje 11 strzałów do tarczy
specjalnej „Mały terrorysta”, pozycja stojąc z odległości 25m. Ocenie podlega 10
najlepszych przestrzelin, czas 3 minuty.
Rewolwer centralnego zapłonu – zawodnik oddaje 12 strzałów do tarczy
specjalnej „Duży terrorysta”, pozycja stojąc z odległości 25m. Ocenie podlega 12
przestrzelin, czas 3 minuty.
Pistolet centralnego zapłonu CZ P-09 – zawodnik oddaje 11 strzałów do
tarczy TS-4, pozycja stojąc z odległości 25m. Ocenie podlega 10 najlepszych
przestrzelin, czas 3 minuty.
Pistolet centralnego zapłonu BRS – zawodnik oddaje 15 strzałów do tarczy
specjalnej „Francuz”; po 5 do każdego z kół + 5 do sylwetki, pozycja stojąc z
odległość 50 m. W przypadku większej ilości trafień w kole lub w sylwetce,
odejmowane są najlepsze trafienia.
Ocenie podlega 15 strzałów, czas 3 minuty.
Karabinek bocznego zapłonu „Radom Sport” 22LR – zawodnik oddaje 12
strzałów do tarczy specjalnej „amerykańskiej”, pozycja stojąc z odległości 25m.
Ocenie podlega 10 przestrzelin, po 1 najlepszej w każdej figurze. Czas 3
minuty. Punktacja: punkt centralny: 7 pkt. Koło: 5 pkt, figura: 2 pkt. W przypadku
większej ilości trafień w figurze, liczone jest jedno, najlepsze trafienie.
Pistolet centralnego zapłonu GLOCK – zawodnik oddaje 15 strzałów do tarczy
specjalnej (5 kół) po 3 strzały do każdego koła, pozycja stojąc z odległość 25 m.
Ocenie podlegają wszystkie trafienia,maksymalnie po 3 w każdym kole, czas 3
minuty. W przypadku większej ilości trafień w kole, odejmowane są najlepsze
trafienia.
Karabin centralnego zapłonu RKM – zawodnik oddaje 12 strzałów do tarczy
karabinowej
90 cm x 90 cm na odległość 200m. Ocenie podlega 10
przestrzelin, czas 3 minuty
Rzut granatem – zawodnik rzuca granatem z odległości: 10 metrów do celów
metalowych – 1 pkt; 20 metrów do: drzwi – 3 pkt., okna - 5 pkt., lub z 30 m do
figury – 7 pkt. za trafienie Wybór celu należy do zawodnika. Zawodnik wykonuje
1 rzut próbny i 5 ocenianych, czas 2 minuty.

 Ocena zawodów zgodnie z przepisami PZSS.
 Drużyny obowiązuje ścisły reżim czasowy (rozkład). Spóźnienie się drużyny na daną
konkurencje spowoduje dyskwalifikację drużyny w tej konkurencji.
 Wszelkie protesty należy zgłaszać sędziemu przy obliczaniu wyników na tarczy.


Przy wnoszeniu protestu kaucja 200 PLN

KLASYFIKACJA WIELOBOJU I NAGRODY:

 OPEN drużynowo
I – III miejsce – Puchar i dyplom dla drużyny. Nagrody rzeczowe dla każdego
zawodnika w drużynie.
IV-VI miejsce – Dyplom dla drużyny
 OPEN indywidualnie
I – VI miejsce – Puchary, dyplomy, i nagrody rzeczowe
 OPEN indywidualnie kobiet
I – III miejsce – Puchary, dyplomy, i nagrody rzeczowe
 OPEN drużyna zagraniczna
I – miejsce – Puchar i dyplom dla drużyny, nagrody rzeczowe dla każdego
zawodnika.
 OPEN zawodnik zagraniczny
I - III – miejsce – Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
 Drużynowo w poszczególnej konkurencji
I – miejsce – Puchar i dyplom dla drużyny, nagroda rzeczowa dla każdego
zawodnika w drużynie
 Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach:
 Konkurencja Karabin centralnego zapłonu MSBS „Grot::
I miejsce – Puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej – karabinek Radom
Sport 22LR
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Konkurencja Karabin centralnego zapłonu AK:
I miejsce – Puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej – karabin SKS
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Pistolet centralnego zapłonu VIS 100
I miejsce – Puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej – pistolet VIS 100* lub
Walther P-99
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Rewolwer centralnego zapłonu
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Pistolet centralnego zapłonu CZ P-09
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej – pistolet CZ P-09
II i III miejsce – puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Pistolet centralnego zapłonu BRS
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej – pistolet BRS 99
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Karabinek bocznego zapłonu
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej – karabinek S&W 22LR
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Pistolet centralnego zapłonu GLOCK
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
 Karabin centralnego zapłonu RKM
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej
II i III miejsce – Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.
 Rzut granatem
I miejsce – puchar, dyplom, nagroda: jednostka broni palnej
II i III miejsce – puchar, dyplom, nagroda
*Pistolet VIS 100 zostanie dostarczony zwycięzcy konkurencji po wprowadzeniu na rynek wersji
cywilnej

Ilość zawodników ograniczona do 60 zespołów.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
SBS SALWA
ul. Korsaka 4
05-200 Wołomin
Informacje na www.salwa.pl
Zapytania:
 Andrzej Domański, tel. 601-281-260
 Piotr Brzozowski, tel. 609-222-100
Formularz rejestracyjny dostępny na www.salwa.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Opłata startowa: 500 zł /osoba.
W tym: przekąski, napoje, gorący posiłek i bankiet z uroczystym wręczeniem
trofeów - 26.05.2019r.
Opłatę startową należy uiścić:
- 50% w ciągu 7 dni od daty rejestracji na zawody. W przypadku braku wpłaty w
terminie drużyna zostaje przesunięta na ostatnie miejsce listy rezerwowej.
- 50% najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawodów, podczas odbioru pakietu
startowego.
- PRZY WPŁATACH NA KONTO PROSIMY WPŁACAĆ JEDNĄ OPŁATĘ ZA CAŁY
ZESPÓŁ
- Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
- Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za zgodą
organizatora

- Rozpoczęcie zawodów nastąpi dnia 25.05.2019 roku o godzinie 7.30 na
strzelnicy 1 Brygady Pancernej w Warszawie-Rembertów.
- Planowane uroczyste zakończenie zawodów odbędzie się około godziny 20.00
na strzelnicy CWKS Legia Warszawa na terenie poligonu.
Uwaga! Godzina uroczystości zakończenia może ulec zmianie!
- W zawodach mogą brać udział osoby posiadające umiejętność posługiwania się
bronią strzelecką.
- Organizator ubezpiecza zawodników biorących udział w zawodach.
- Broń i amunicję zapewnia organizator.
- Lunety zapewnia organizator – można korzystać z własnych.
- Wszelkie protesty będą rozpatrywane do 30 min. od opublikowania nieoficjalnych
cząstkowych i końcowych wyników.
- W czasie zawodów zabrania się spożywania alkoholu.
- Ubiór wojskowy lub sportowy.
- OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZEMIESZCZANIA SIĘ WŁASNYMI
POJAZDAMI PO TERENIE POLIGONU, Z WYJĄTKIEM DOJAZDU DO
WYZNACZONEGO PARKINGU!!!
- ORGANIZATOR ZAPEWNIA TRANSPORT NA POSZCZEGÓLNE OSIE
STRZELECKIE.
- PARKOWANIE POJAZDÓW WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ
ORGANIZATORA
- W trakcie trwania zawodów zostanie wydany posiłek na terenie strzelnicy.
- Numer konta do wpłat: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832
.
- Nagrody rzeczowe w postaci broni należy odebrać na podstawie wymaganych
dokumentów (promesa) najpóźniej do dnia 31.08.2019. Po upływie terminu broń
zostaje zwrócona do sponsora.

- Nagrody wygrane i ewentualnie losowane w czasie uroczystości zakończenia
można odebrać wyłącznie osobiście.
UWAGA – dla zainteresowanych dokonamy rezerwacji zakwaterowania.
Wyżywienie (bezpłatne) dla zawodników nocujących w hotelu lub w namiocie: kolacja
w dniu 24.05.2019 r. i śniadania w dniach 25-26.05.2019 r. na poligonie.
Nocleg w namiotach na terenie poligonu – bezpłatnie.
Nocleg w hotelu – odpłatny.
GPS:
52°16'12.977"N, 21°10'50.507"E
52.2702715°N, 21.1806965°E
PROGRAM:
 24.05 (piątek)
- 17.00 otwarcie biura zawodów
- od 18.00 rejestracja zawodników, odbiór pakietów, kolacja.
- 19.00 czas wolny, integracja.
 25.05 (sobota).
- 6.30 śniadanie dla zakwaterowanych zawodników.
- 7.30 uroczyste otwarcie zawodów i odprawa.
- 8.00 rozpoczęcie konkurencji.
- 18-19.00 zakończenie konkurencji strzeleckich.
- około 20.00 uroczyste zakończenie zawodów, wręczenie nagród i integracja
przy grillu.
 26.05 (niedziela)
- 8.00 śniadanie.
- 9.00 wyjazd zawodników.
OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO
Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na
metryczce. Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
(Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami) przez Stowarzyszenie Bractwo
Strzeleckie SALWA w Wołominie oraz wykorzystanie jego wizerunku na wszystkich polach, co
poświadcza podpisem na metryczce.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA z siedzibą w Wołominie, przy ul. Korsaka
4, NIP 125-10-53-738, 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 udostępniająca 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, oraz IPSC
Polska, zgodnie z wymogami i regulaminami Związków
•
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.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE.

W imieniu organizatorów
Prezes BS SALWA

Andrzej Domański

