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REGULAMIN – ZAPROSZENIE 
PISTOLET IPSC JARO 2021 

20 czerwca 2021 r. 
 

1. Organizator: Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku 
2. Uczestnictwo: W zawodach biorą udział osoby posiadające aktualną licencję PZSS. 
 Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. 
 ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA BRONI I AMUNICJI. 
3. Termin i miejsce: 20.06.2021, od godz. 9:00, Strzelnica „Paruszowiec” w Rybniku.  

Biuro zawodów będzie czynne od 7:30. 
Pre-match dla sędziów i obsługi – 19.06.2021. 

4. Rejestracja: Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: 
zawody@mks-lok.rybnik.pl 
W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, nr licencji PZSS, klub, klasę 
sprzętową (oraz ewentualnie power factor) i preferowaną godzinę 
uczestnictwa (9:00, 12:00). Zgłoszenia będą przypisywane do godziny 
według kolejności wpływu zgłoszeń. W przypadku, gdy preferowana 
godzina jest już zajęta, zgłoszenie będzie przypisane na pierwszy dostępny 
termin. Zgłoszenia bez numeru licencji nie będą przyjmowane. 

5. Maks. liczba zawodników: 50 
6. Konkurencje: Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu wg. przepisów IPSC 2019 
7. Liczba torów: 4 
8. Min. liczba strzałów: około 90 
9. Klasy sprzętowe: Wyłącznie: Production i Standard 
10. Cele: Zgodne z przepisami Pistolet IPSC 2019 
11. Przebieg zawodów: Zawody składają się z 4 torów, a zawodnicy podzieleni są na składy. Składy 

będą rozpoczynały zawody zgodnie z harmonogramem. Należy przybyć z 
odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na opłacenie startowego 
oraz przygotowanie się do startu. Spóźnieni będą przenoszeni na koniec 
zawodów. 

12. Klasyfikacja: Zgodna z przepisami IPSC. 
13. Nagrody: Dla każdej z klas: miejsca 1-3 – medale i dyplomy. 
14. Startowe: 80 zł – płatne w biurze zawodów. 
15. Postanowienia końcowe: Na strzelnicy obowiązują przepisy regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji na 

użytkowanie wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnika z 28.01.2002. 
Zawodnicy mają obowiązek stosowania ochronników wzroku i słuchu. 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 

16. Uwagi: Zawodnik ma obowiązek stawienia się na starcie z własną bronią, 
amunicją oraz oporządzeniem zgodnym z przepisami IPSC, a także z co 
najmniej trzema załadowanymi magazynkami (liczba nabojów zgodna z 
przepisami IPSC). Nieprzygotowanie lub nieodpowiednie przygotowanie 
zawodnika do startu oznaczać będzie przesunięcie zawodnika na koniec 
zawodów. 
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Regulamin Zawodów o Puchar Jesieni 2020 - ZAŁACZNIK nr1. - Informacja o ochronie danych osobowych 

1. Dane osobowe zawodników i sędziów pozyskane w związku z zawodami są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016r. (Rozporządzenie 2016/679).  
 
2. Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. 
Chocimska 14, 00-791 Warszawa.  
 
3. 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  

 
4. 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 tym 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 oraz 
 publikowanych przez organy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego na 
 podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozp. 2016/679;  

- 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.  
 
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.); 
 - organom Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w szczególności Okręgowemu Związkowi Strzelectwa Sportowego w celu 
 publikacji wyników zawodów na ich stronach internetowych  
 
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;  
 
7. Państwa dane będą przechowywane:  

- przez 5 lat od daty 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.  
 
8. Przysługuje Państwo prawo:  

- do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane 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 administratora w formie pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na 
adres inspektora ochrony danych.  
 
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;  
 
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. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie podejmujących decyzje, nie będą profilowane. 
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