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Regulamin – Zaproszenie
TURNIEJ NOWOROCZNY w formule 3GUN
05 stycznia 2019

1. Organizator:

Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku.

2. Uczestnictwo:

W turnieju biorą udział osoby posiadającą aktualna licencję PZSS.
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Organizator może
nieodpłatnie zapewnić członkom klubu broń oraz odpłatnie
wszystkim startującym amunicję.

3. Termin i miejsce:

Zawody odbędą się 05.01.2019 na strzelnicy „Paruszowiec” w
Rybniku od godziny 09.00.

Rejestracja uczestników tylko drogą mailową pod adresem: zawody@mks-lok.rybnik.pl
W zgłoszeniu proszę podać nazwisko i imię, nr licencji PZSS, klub, klasę sprzętową oraz preferowaną
godzinę uczestnictwa (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 lub 14:00). Zgłoszenia będą przypisywane do
godzin według daty otrzymania wiadomości mailowej, w przypadku gdy preferowana godzina jest już
zajęta zgłoszenie będzie przyjmowane na pierwszy dostępny termin. W przypadku korzystania z
broni i/lub amunicji klubowej należy ująć to w zgłoszeniu, zapotrzebowanie na broń i amunicję
należy zgłosić do piątku do godz. 14:00. Dla zawodników, którzy nie zgłosili potrzeby udostępnienia
broni i/lub amunicji mogą one być niedostępne. Zgłoszenia bez numeru licencji PZSS nie będą
przyjmowane.
Biuro zawodów będzie czynne od godziny 08.00. Możliwość uczestnictwa bez wcześniejszej rejestracji
wyłącznie w przypadku, gdy zostaną nieobstawione miejsca w harmonogramie.
Maksymalna liczba zawodników: 36 (6 składów po 6 zawodników)
4. Konkurencje:

3gun wg przepisów z odnośnika:
https://www.pzss.org.pl/images/stories/kolegium_sedziow/dynamicz
ne/przepisy_3_gun_05_2017.pdf
ze zmianami wg punktu 10
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Kategorie sprzętowe: Standard i Practical wg przepisów 3gun (punkt 4).
Najważniejsze założenia:
Standard:
Pistolet – magazynki ładowane maksymalnie 15 nabojami, brak
istotnych modyfikacji, kolimatory, kompensatory i porting zabronione
Strzelba – wyłącznie pump action, wyłącznie magazynek rurowy,
wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze
Karabin – wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze, dwójnóg
zabroniony, przedni chwyt do 152 mm (od środka lufy) dozwolony,
kompensatory do wymiarów 9x3 cm dozwolone
Practical:
Pistolet – jak standard, przy czym magazynki można ładować do
pełna
Strzelba – jak standard, przy czym dozwolone jest używanie strzelb
samopowtarzalnych
Karabin – jak standard, przy czym karabin może być wyposażony w
jedno optyczne lub elektroniczne urządzenie celownicze (także z
powiększeniem), w tym kolimatory i lunety.
Cele:

oprócz celów zgodnych z regulaminem dopuszcza się stosowanie
innych celów metalowych, w tym m.in. gwiazdy czy celów
reaktywnych.

5. Przebieg konkurencji:

zawody składają się z 1 toru, a zawodnicy podzieleni są na składy. Dla
każdego składu będzie miała miejsca odprawa omówienie toru.
Limit czasu: 120 sekund.

6. Klasyfikacja:

według uzyskanej sumy faktorów (punkty / czas).

7. Nagrody:

Miejsca 1 – 3 medale i dyplomy, - Miejsca 4 – 6 dyplomy.

8. Organizacja:

Startowe w zawodach wynosi 60 zł. Wpisowe opłacone musi być w
dniu zawodów w biurze.

9. Postanowienia końcowe:

Na strzelnicy obowiązują ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w
decyzji na użytkowanie wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z
dnia 28 sierpnia 2002 r. Zawodnicy mają obowiązek stosowania
ochronników wzroku i słuchu. Organizator zastrzega sobie prawo
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interpretacji oraz zmian w regulaminie jak również zmian
w organizacji toru.
10. uwagi

Istotnymi zmianami w stosunku do wyżej zamieszczonych przepisów są:
a) punktacja – odbywa się na zasadzie obliczania faktoru (punkty /
czas) na danym torze
b) zastosowane tarcze papierowe – IPSC i mini IPSC
c) naliczanie punktów wg przepisów IPSC
Zawodnik ma obowiązek stawienia się na starcie z załadowanymi
magazynkami (pistolet i karabin). Brak odpowiedniego
przygotowania zawodnika do startu oznaczać będzie w najlepszym
przypadku przesunięcie zawodnika na koniec squadu lub w razie
przekroczenia harmonogramu czasowego, na koniec zawodów. W
szczególności uwaga ta skierowana jest do osób korzystających z
broni klubowej oraz dzielących broń z innym zawodnikiem.
Zabronione pod groźbą dyskwalifikacji jest poruszanie się po terenie
strzelnicy z podpiętymi magazynkami, za wyjątkiem toru, na którym
zawodnik w danej chwili startuje.

11. Ochrona danych osobowych
11.1

11.2
11.3

11.4

Dane osobowe zawodników i sędziów pozyskane w związku z zawodami są przetwarzane
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-042016r. (Rozporządzenie 2016/679).
Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju
mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych.
Dane kontaktowe inspektora są następujące:
- imię i nazwisko:
Krzysztof Krzyczkowski
- adres korespondencyjny:
Liga Obrony Kraju
ul. Chocimska 14
00-791 Warszawa
- adres poczty elektronicznej: iod@lok.org.pl
Państwa dane będą przetwarzane w celu:
- zorganizowania i przeprowadzenia zawodów na odpowiednio wysokim poziomie, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;
- publikacji wyników zawodów w związku z udziałem w zawodach obejmuje także
publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z przynależnością klubową, wynikiem
osiągniętym w konkurencji oraz wizerunkiem w każdy sposób, w jaki publikowane będą
lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w szczególności w wynikach zawodów
publikowanych Internecie, miejscu rozgrywania zawodów i siedzibie klubu MKS LOK
Rybnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;
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- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LOK na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, np. przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozp. 2016/679.
- w celu rozliczenia finansowego zawodów, w tym egzekucji należności, zwrotu należnych
środków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozp. 2016/679. Prawnie uzasadnionym
interesem LOK jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia zawodów pod względem
finansowym.
11.5 Państwa dane osobowe będą (mogą być) przekazywane:
- uprawnionym władzom LOK na potrzeby wewnętrznie prowadzonych kontroli;
- operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji;
- bankom w zakresie realizacji płatności;
- organom publicznym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie
przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, itp.);
11.6 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
11.7 Państwa dane będą przechowywane:
- za rok bieżący i 20 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych do dokumentów
związanych z organizacją zawodów.
- za rok bieżący i 5 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych do dokumentów
finansowych.
- dokumenty z danymi osobowymi zabezpieczone w związku z prowadzonymi przez
uprawnione organy postępowaniami będą przechowywane do czasu prawnego
zakończenia tych postępowań.
11.8 Przysługuje Państwo prawo:
- do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- do przenoszenia danych.
Ze względów dowodowych LOK prosi aby ww. żądania były wniesione do w formie
pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na adres inspektora ochrony danych.
11.9 Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu (Ochrony Danych
Osobowych),
jeśli uznają, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia
2016/679 lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych;
11.10 Podanie danych osobowych w związku z zawodami jest wymogiem umownym.
Podanie danych w związku z rozliczeniem finansowym zawodów jest wymogiem
ustawowym. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest wykluczenie
z udziału w zawodach.
11.11 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie
podejmujących decyzje, nie będą profilowane.

