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1. CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja strzelectwa sportowego.
Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Wyłonienie najlepszych zawodników.
2. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej,
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Zawody odbędą się na Strzelnicy Sportowej – „KSI” znajdującej się przy ul.
Zawodników 1 w Gdańsku;
Zawody odbywają się w dniach:
 wyznaczonych w kalendarzu klubowym KSI dostępnym na stronie klubu,
 rejestracja drogą elektroniczną lub w dniu zawodów,
 rejestracja i odbiór metryczek odbywa się w godzinach 15:30-21:00,
 starty 16:00-22:00,
4. PROGRAM ZAWODÓW:
Zawody rozgrywane są w ośmiu konkurencjach:
 4 konkurencje pistoletowe,
 2 konkurencje karabinowe,
 2 konkurencje strzelbowe.
Opis konkurencji:
 Pistolet dynamiczny-10: pistolet centralnego zapłonu kal. Do 12 mm, dozwolona optyka
i urządzenia optoelektroniczne:
◦ zadanie strzeleckie: na sygnał timera ostrzelać cel (tarcza strzelecka TS-4) oddalony o
10 m od stanowiska przy pomocy 10 sztuk amunicji rozmieszczonych równo w dwóch
magazynkach
◦ punktacja: uzyskane punkty dzielone są przez czas (mierzony z dokładnością 1/100 s),
uzyskana liczba (faktor podawany z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
stanowi wynik końcowy zawodnika,
◦ postawa startowa:
▪ rozładowany pistolet (zamek w przednim położeniu) oraz dwa magazynki (każdy
załadowany 5 sztukami amunicji) leżą na półce przed zawodnikiem,
▪ zawodnik w postawie relaks z rękami opuszczonymi wzdłuż ciała
▪ na sygnał timera, podnieść broń i pierwszy magazynek, załadować broń, ostrzelać
cel, wymienić samodzielnie magazynek i ponownie oddać ostrzelać cel.
▪ jeśli zawodnik wykona ruch (np. podniesie ręce) przed sygnałem timera, za
pierwszym razem sędzia przerywa próbę i daje zawodnikowi ostrzeżenie, przy
drugim razie zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie.
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Pcz-10 – pistolet centralnego zapłonu kal. do 12mm, przyrządy celownicze mechaniczne
(bez optyki i urządzeń optoelektronicznych):
◦ odległość 25 m,
◦ czas konkurencji 3 minuty,
◦ cel tarcza TS-4,
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◦
◦

ilość strzałów 10 (bez strzałów próbnych),
postawa stojąc, dozwolony chwyt jednoręczny i oburęczny broni.



Psp-10 – pistolet sportowy bocznego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne (bez
optyki):
◦ odległość 25 m,
◦ czas konkurencji 3 minuty,
◦ cel tarcza TS-4,
◦ ilość strzałów 10 (bez strzałów próbnych),
◦ postawa stojąc, dozwolony chwyt jednoręczny i oburęczny broni.



Ksp-10 – karabin sportowy bocznego zapłonu, przyrządy celownicze mechaniczne (bez
optyki):
◦ odległość 25 m,
◦ czas konkurencji 4 minuty,
◦ cel tarcza TS KSp,
◦ ilość strzałów 10 (bez strzałów próbnych),
◦ postawa stojąc (zakaz używania podpórek oraz pasa strzeleckiego).



Ppn-10 – pistolet pneumatyczny, przyrządy celownicze mechaniczne (bez optyki):
◦ odległość 10 m,
◦ czas konkurencji 4 minuty,
◦ cel tarcza TS PPn,
◦ ilość strzałów 10 (bez strzałów próbnych),
◦ postawa stojąc pistolet trzymany w jednej ręce.



Kpn-10: karabin pneumatyczny, przyrządy celownicze mechaniczne (bez optyki),
◦ odległość 10 m,
◦ czas konkurencji 4 minuty,
◦ cel tarcza TS KPn,
◦ ilość strzałów 10 (bez strzałów próbnych),
◦ postawa stojąc (zakaz używania podpórek oraz pasa strzeleckiego).



Strzelba dynamiczna-5 – strzelba powtarzalna (tzw. pump action),
◦ zadanie strzeleckie: po sygnale startowym (dźwięk timera) ostrzelać przy pomocy
5 sztuk amunicji śrutowej (Trap lub Skeet) 5 celów metalowych (poperów)
ustawionych w odległości 15 metrów od stanowiska strzeleckiego w jak
najkrótszym czasie,
◦ punktacja: zawodnik za każdy wywrócony cel metalowy otrzymuje 5 punktów,
suma punktów dzielona jest przez czas (mierzony z dokładnością do 1/100
sekundy), uzyskana liczba (faktor podawany do czwartego miejsca po przecinku)
stanowi końcowy wynik zawodnika,
◦ postawa startowa: strzelba załadowana 5 nabojami i przeładowana, broń
odbezpieczona koniec lufy oparty o półkę stanowiska, kolba może być oparta o
ramię zawodnika;
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◦

◦



jeśli zawodnik podniesie (oderwie) koniec lufy od półki przed sygnałem
startowym, za pierwszym razem sędzia przerywa próbę i daje zawodnikowi
ostrzeżenie, przy drugim razie zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za
niesportowe zachowanie.
UWAGA w konkurencji strzelba dynamiczna nie dopuszcza się innej broni
niż strzelba powtarzalna.

Strzelba statyczna-5: strzelba powtarzalna i samopowtarzalna (dozwolone wszelkie
strzelby powtarzalne np. pump action, bock, dubeltówka i inne), przyrządy celownicze
mechaniczne;
◦ amunicja z pociskiem ołowianym typu breneka,
◦ odległość 25 m,
◦ czas konkurencji 2 minuty,
◦ cel tarcza TS4,
◦ ilość strzałów 5 (bez strzałów próbnych),
◦ postawa stojąc (zakaz używania podpórek oraz pasa strzeleckiego).

5. UCZESTNICTWO :
 W zawodach strzeleckich - osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby
zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy
strzelectwa.
6. KLASYFIKACJA :
 INDYWIDUALNA w konkurencjach:
◦ Pistolet Dynamiczny,
◦ Pcz-10,
◦ Psp-10,
◦ Ksp-10,
◦ Ppn-10,
◦ Kpn-10,
◦ Strzelba dynamiczna-5,
◦ Strzelba statyczna-5
W przypadku równych wyników o zwycięstwie decyduje:
 ilość wewnętrznych dziesiątek,
 następnie ilość dziesiątek,
 następnie ilość dziewiątek, ósemek itd.
 w przypadku braku rozstrzygnięcia zawodnicy klasyfikowani są ex æquo
i wymienianie w komunikacie w kolejności alfabetycznej;
 Powyższa przepis nie dotyczy konkurencji dynamicznych (strzelba dynamiczna
i pistolet centralnego zapłonu dynamiczny).
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Roczna klasyfikacja w wieloboju
Po 12 edycjach zawodów O Klamkę Prezesa KSI odbywających się w roku
kalendarzowego wyłonionych zostaje trzech najlepszych strzelców (zawodników)
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w wieloboju strzeleckim w skład którego wchodzi sześć konkurencji: Pcz10,
Psp10, Ksp10, Strzelba statyczna, Strzelba dynamiczna i Pcz dynamiczny;
◦ Do klasyfikacji wieloboju liczone jest po 10 najlepszych startów danego
zawodnika w roku kalendarzowym w każdej z konkurencji wchodzących w
skład wieloboju;
◦ W klasyfikacji biorą udział tylko zawodnicy z aktualną licencją PZSS
◦ W celu zapewnienia równowagi między konkurencjami wszystkie wyniki
comiesięcznych konkurencji będą przeliczane na procenty z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku (1/100 procenta) analogicznie jak w
konkurencjach dynamicznych.
▪ Przykład:
 konkurencja Strzelba statyczna, w której można zdobyć
maksymalnie 50 punktów; Pierwszy zawodnik w edycji styczniowej
zdobył punktów 45 do klasyfikacji wieloboju zapisuje mu się
100,00%. Drugi zawodnik w edycji styczniowej uzyskał 40
punktów otrzymuje 88,89%.
7. NAGRODY :
 Co miesiąc
◦ Dyplomy za miejsce 1 w każdej konkurencji;
◦ Nagrody za miejsca (wytypowane dla danego miesiąca wg tabeli poniżej) w każdej
konkurencji wchodzącej w skład rocznego wieloboju (Pcz10, Psp10, Ksp10,
Strzelba statyczna, Strzelba dynamiczna i Pcz dynamiczny) w postaci karnetów od
naszych sponsorów.
Miesiąc

I
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X
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XII

Miejsce

2

1
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5

3

6

8

7

9
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11

◦
◦
◦
◦


Jeden zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę;
Jeżeli jeden zawodnik zajął „wytypowane miejsce” w więcej niż jednej
konkurencji wówczas losuje się konkurencję, z której otrzymuje nagrodę, a
w pozostałych nagrody otrzymują zawodnicy z miejsca plus jeden;
Jeżeli w konkurencji startowało mniejsza liczba zawodników niż numer miejsca
wytypowany dla danego miesiąca nagrodę otrzymuje ostatni zawodnik;
W przypadku zajęcia miejsca ex æquo nagroda jest losowana pomiędzy
zwycięzcami.

Trzech najlepszych zawodników rocznego wieloboju nagrodzonych zostanie
nagrodami rzeczowymi:
◦

I miejsce – broń lub amunicja do kwoty 2000 zł,

◦

II miejsce – kolimator firmy Vortex,

◦

III miejsce – amunicja do kwoty 500 zł.

Uwaga zawodnicy startujących poza klasyfikacją (PK) – brak aktualnej licencji
i sędziowie ujęci są w komunikacie PK i nie otrzymują nagród oraz dyplomów,
a ich wyniki nie wchodzą do klasyfikacji rocznej wieloboju.
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9. KOSZTY UCZESTNICTWA :
 Zawodnik startujący – każda konkurencja 15 zł wpłacane przed startem w biurze
zawodów.
 Juniorzy – zwolnieni z opłaty startowej.
 Koszty amunicji – Pistolet dynamiczny kal. 9x19mm 20 zł, PSP kal. 0.22LR 6 zł, PCZ
kal. 9x19mm 20 zł, KSP kal. 0.22LR 6 zł, Strzelba Dynamiczna-5 10 zł, Strzelba
Statyczna-5 20 zł.
10. SPRAWY RÓŻNE :
 Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
 Wadium za protest na piśmie – 250 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
 Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie
klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze
muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.
 Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem,
podejmują organizatorzy zawodów.
11. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Rejestrując się na zawody strzeleckie O Klamkę Prezesa KSI odbywające się na
strzelnicy KSI w Gdańsku zgadzam się jednocześnie na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej "KSI" (dalej Klub) działając zgodnie z
art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informuję Klubowicza, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Strzelających

Inaczej z siedzibą w Gdyni przy ul. Boisko 31/64, KRS: 0000574409, NIP:
9581670438, Regon: 362457791, email: klubstrzelajacychinaczej@gmail.com zwana dalej Klub.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych na

podstawie art. 6 ust 1 pkt c) Rozporządzenia, oraz w celach zgodnych z art. 6
ust 1 pkt a) i b) Rozporządzenia
3. Dane osobowe zostaną przekazane partnerom biznesowym , którzy świadczą

usługi związane z realizacją zadań ciążących na Klubie tj. PZSS, PomZSS,
Patron Borys Romanko.
4. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, nie wcześniej

jednak niż będzie to wynikło z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Klubowicz posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia
danych.
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7. Klubowicz posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,

iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązków

ustawowych i działań statutowych Klubu.
9. Dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanych

decyzji, w tym również w formie profilowania.
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