
                                                                                                                     

                                                                                                                     

 

 

REGULAMIN  

ZAWODÓW STRZELECKICH  

Z OKAZJI  

NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI  

"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH" 

 

 

1. Cel zawodów: 
 

 popularyzacja strzelectwa sportowego ze szczególnym uwzględnieniem 

strzelania precyzyjnego; 

 współzawodnictwo i rywalizacja sportowa; 

 wyłonienie najlepszych zawodników; 

 zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom 

powszechnym; 

 edukacja w zakresie przepisów PZSS; 

 integracja członków stowarzyszenia oraz zawodników biorących udział  

w zawodach; 

 utrwalanie właściwych i bezpiecznych zachowań związanych z użytkowaniem 

broni palnej. 

 upamiętnienie żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej 

postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych. 

 

2. Organizator zawodów: 

 

Węgorzewskie Stowarzyszenie Strzeleckie "Parasol" 

11 - 600 Węgorzewo, ul. G.J. Bema 11/2 

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

 

 05.03.2022 r. (sobota) godz. 09.00 Strzelnica myśliwska w Giżycku  

ul. Myśliwska 21, 11 - 500 Giżycko; 

 Geolokalizacja - 54.04649814103584, 21.75138603688304; 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów lub 

poszczególnych konkurencji z przyczyn niezależnych i nie leżących po stronie 

organizatora.  



                                                                                                                     

4. Uczestnictwo: 

W zawodach mogą uczestniczyć - 

 osoby posiadające licencję PZSS ważną na rok 2022, zrzeszone w klubach, 

sekcjach strzeleckich; 

 strzelcy nie posiadający licencji zawodniczych PZSS, ale zrzeszeni w klubach 

należących do PZSS; 

 posiadacze indywidualnych pozwoleń na posiadanie broni palnej; 

 w przypadku niskiej frekwencji uczestników, możliwe jest dopuszczenie do 

udziału w zawodach osób nie posiadających pozwolenia na broń pod ścisłym 

nadzorem organizatora zawodów; 

 funkcyjni na zawodach (sędziowie i obsługa) – mogą uczestniczyć w 

rywalizacji i być klasyfikowani zgodnie z zasadami opisanymi przez Kolegium 

Sędziów WM ZSS w Olsztynie, Komunikat nr 1/20 z dnia 13.11.2020 r.  

 

5. Program zawodów: 

 godz. 9.00 rozpoczęcie zawodów, omówienie zasad bezpieczeństwa na 

strzelnicy w trakcie trwania zawodów, omówienie konkurencji strzeleckich; 

 godz. 9.30 rozpoczęcie konkurencji strzeleckich;  

 około godz. 14.00 dekoracja zwycięzców, zakończenie zawodów.  

 

6. Konkurencje: 

 

I. 25m, Psp – 10 - pistolet sportowy stojąc, tarcza TS – 4 - open. 

 dowolny pistolet sportowy bocznego zapłonu z otwartymi przyrządami 

celowniczymi; 

 dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria; 

 13 strzałów (3 strzały próbne – czas - 3 min, 10 strzałów ocenianych – 

czas - 10 min); 

 zawodnicy  podchodzą do tarczy po strzałach próbnych; 

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość 

skorzystania z broni oraz amunicji organizatora. 

 

II. 25 m, Pcz – 10 - pistolet centralnego zapłonu stojąc, tarcza TS – 4 - open. 

 dowolny pistolet centralnego zapłonu z otwartymi przyrządami 

celowniczymi; 

 dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria 

 13 strzałów (3 strzały próbne – czas - 3 min, 10 strzałów ocenianych – 

czas - 10 min); 

 zawodnicy  podchodzą do tarczy po strzałach próbnych; 

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość 

skorzystania z broni oraz amunicji organizatora. 

 

III. 50 m, Ksp - 10 - karabin sportowy leżąc, tarcza TS – 2 -  open. 

 dowolny karabin  bocznego zapłonu z otwartymi przyrządami 

celowniczymi; 

 dopuszcza się strzelanie z własnej broni spełniającej powyższe kryteria; 



                                                                                                                     

 13 strzałów (3 strzały próbne – czas - 3 min, 10 strzałów ocenianych – 

czas - 5 min); 

 postawa leżąca z podpórką; 

 zawodnicy  podchodzą do tarczy po strzałach próbnych; 

 zawodnicy nie posiadający własnej broni, będą mieli możliwość 

skorzystania z broni oraz amunicji organizatora. 

 

IV. 50 m, Ksp - 10 "JUNIOR" (do 15 lat) - karabin sportowy leżąc,  

tarcza TS – 2. 

 kategoria dla dziewcząt i chłopców; 

 karabin  bocznego zapłonu z lunetą; 

 strzelanie wyłącznie z  broni organizatora; 

 13 strzałów (3 strzały próbne – czas - 3 min, 10 strzałów ocenianych – 

czas - 10 min); 

 postawa leżąca z podpórką; 

 zawodnicy  podchodzą do tarczy po strzałach próbnych; 

 

 

6. Punktacja: 

 

 Przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w poszczególnych 

konkurencjach;  

 O zajętym miejscu decydowała będzie suma zdobytych punktów  

w konkurencji;  

 W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF 

najpierw liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych. 

 

7. Nagrody: 

 

 Za I - III miejsce zawodnicy otrzymają medale; 

 Za I - V miejsce we wszystkich konkurencjach zawodnicy otrzymają 

dyplomy; 

 W kategorii "JUNIOR" dyplomy otrzymują wszyscy uczestnicy bez 

względu na zajęte miejsce.  

 

8. Zgłoszenia: 

 

 Nie istnieje potrzeba wcześniejszego zgłaszania się, zapisy będą 

odbywały się podczas Zawodów do godziny 12:00; 

 Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są zakupić metryczki 

od godz. 8.30 do 12.00 dnia 05.03.2022 r. Organizator może dopuścić 

zgłoszenia po w/w terminie w przypadku małej ilości zawodników, za 

zgodą Sędziego Głównego Zawodów. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

8. Koszty uczestnictwa: 

 

 Zawodnik może uczestniczyć w dowolnej ilości konkurencji:  

- Pistolet Sportowy (Psp 25m) 30 zł.;  

- Pistolet Centralnego Zapłonu (Pcz 25m) 35 zł;  

- Karabin sportowy (Ksp 50m) 30 zł;  

- Karabin sportowy "JUNIOR" (Ksp 50m) bezpłatnie; 

 Zawodnik posiadający swoją broń ma pomniejszony koszt konkurencji  

o 10 zł. 

 Wpisowe na poczet opłaty za wynajem strzelnicy wynosi 20 zł. (nie 

dotyczy kategorii "JUNIOR".  

Kiełbaska z grilla i napoje GRATIS! 

 

9. Sprawy różne: 

 

 Zawodnicy nieposiadający własnej broni będą mieli możliwość korzystania 

z broni udostępnionej przez WSS "Prasol"; 

 Konkurencje rozgrywane będą równolegle na wszystkich osiach,  

w zależności od obecności zawodników;  

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany rozgrywanych konkurencji; 

 Obowiązują ochronniki słuchu i okulary ochronne;  

 Zawodników z bronią własną obowiązują wskaźniki rozładowania do 

komory nabojowej w jaskrawym kolorze;  

 Protesty będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników; 

  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego 

zawodów;  

 Organizacja i przebieg zawodów zostanie przedstawiony w dniu zawodów 

na odprawie technicznej przez Sędziego Głównego Zawodów. 

 

10. Oświadczenie startującego: 

 

 Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się  

i zobowiązuje się do stosowania postanowień poniższych dokumentów 

oraz powszechnie obowiązujących aktów prawnych: 

- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas 

posługiwania się bronią, 

- regulaminu strzelnicy, 

- regulaminu zawodów.  

 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 Administratorem danych osobowych jest Węgorzewskie Stowarzyszenie 
Strzeleckie "Parasol" 11-600 Węgorzewo ul. G. J. Bema 11/2;  

 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 
w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora 
danych osobowych – prowadzenie książki rejestru pobytu na strzelnicy, 
przetwarzane dane: imię i nazwisko, numer pozwolenia na broń lub adres; 

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 
– zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie 



                                                                                                                     

zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

 Dane: imię, nazwisko, przynależność do klubu strzeleckiego – 
przetwarzane będą w celu organizacji zawodów – prowadzenie 
klasyfikacji; 

 Dane: wizerunek – przetwarzane będą w celu popularyzacji strzelectwa 
sportowego; 

 Dane osobowe – klasyfikacja i zdjęcia zostaną opublikowane na stronie 
internetowej administratora; 

 Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, po 
czym zostaną zniszczone; 

 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do żądania od 
administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania 
na podstawie zgody usunięcia; 

 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
- w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

 Przystępując do zawodów uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych przez administratora w ramach organizacji zawodów 
sportowych i popularyzacji strzelectwa sportowego; 

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować 
niedopuszczeniem do udziału w zawodach; 

 Mając na względzie troskę i dbałość o wzajemne bezpieczeństwo 
uczestników zawodów informuję, iż wszystkie osoby zobowiązane są do 
zachowania reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem COVID-19; 

 

                                                    ORGANIZATOR 

                                                   Węgorzewskie  

                                                          Stowarzyszenie Strzeleckie "Parasol" 


