
Regulamin zawodów strzeleckich 

Zawody sportowe w KSI 

Stowarzyszenie Klub Strzelających Inaczej (KSI) 

Lk-1154/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia 2022 



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 16:00-21:15, 

• starty 16:30-22:30,  

• Zmiany: 

1. 16:30-17:05 

2. 17:10-17:45 

3. 17:50-18:25 

4. 18:30-19:05 

5. 19:10-19:45 

6. 19:50-20:25 

7. 20:30-21:05 

8. 21:10-21:45 

9. 21:50-22:25 

  

4. PROGRAM ZAWODÓW:  

Zawody rozgrywane są w dwóch konkurencjach: 

• pistolet sportowy 30 strzałów, część dokładna open (Psp 30 cz. dok.) 

• pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów, część dokładna open (Pcz 30 cz. dok.) 

 

Odstępstwa od przepisów ISSF: 

• serie 5 strzałowe; 

• czas serii 3 minut; 

• w konkurencji pistolet centralnego zapłonu dopuszczamy amunicję pełnopłaszczową; 

• PCZ30 - dopuszczalne jest strzelanie z dwóch rąk; 

• UWAGA w konkurencji PSP30 strzelamy z jednej ręki! 

• seria próbna 3 minutowa, 5 strzałowa; 

• dopuszczalne słuchawki aktywne  



 

5. UCZESTNICTWO:  

• W zawodach strzeleckich -  osoby posiadające ważną licencję PZSS. 

 

6. KLASYFIKACJA:  

• INDYWIDUALNA w konkurencjach:  

o Psp-30,  

o Pcz-30. 

 

7. NAGRODY: 

1. Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej konkurencji; 

 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA:  

• Każda konkurencja: 

o 40 zł jeśli opłata uiszczana przed startem w biurze zawodów.  

• Seniorzy powyżej 65 roku życia – zwolnieni z opłaty startowej. 

• Koszty amunicji – PCZ kal. 9x19 mm i PSP kal. .22LR wg aktualnych cen klubowych,  

 

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 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 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 zawodnika, 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, e-mail: 

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. 

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. 

 

UWAGA! 

Rejestrując się i startując w zawodach sportowych w KSI wyrażasz zgodę na publikację wyników 

sportowych (miejsce, imię, nazwisko, klub, wynik) w Internecie, czyli m.in.: 

1. na stronie klubu Strzelających Inaczej: strzelamyinaczej.pl 

2. na stronie Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego pomzss.org.pl 


