
 
 

 

Klub Strzelecki PATRON serdecznie zaprasza na 

WALENTYNKOWE ZAWODY STRZELECKIE  w dniu 14.02.2021. w 

miejscowości Grajewo, strzelnica przy ul. Elewatorskiej 1. 

Zgłoszenia i informacja: kspatron@wp.pl oraz tel 

505 229 359 Robert Grabowski 

ZAWODY W KALENDARZU WZSS 

mailto:kspatron@wp.pl


REGULAMIN NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 

ZAWODÓW STRZELECKICH W GRAJEWIE 

 
I. CEL ZAWODÓW 

1.Popularyzacja sportu strzeleckiego w szerokim gronie odbiorców. 
2.Doskonalenie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. 

3. Rywalizacja sportowa. 

4. Kultywacja tradycji wojskowych i historii oręża polskiego 

5.Promowanie zdrowego trybu życia. 

6.Integracja środowiska strzeleckiego. 

 
II. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Klub Strzelecki PATRON 
 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

Rozpoczęcie zawodów 14.02.2021 godz. 9.00. Rejestracja od godz. 
9.00 do 12.00. 

Przewidywany czas zakończenia godz. 14.00. Strzelnica Sportowa w 
Grajewie. 

IV. KONKURENCJE 
 
Konkurencja nr 1 pistolet centrlnego zapłonu:  
broń: Glock, CZ-75 B, CZ P-09  zapewnia organizator (lub własna 
odpowiadająca formule zawodów) 
cel: tarcza Psp  
odległość: 25 m liczba naboi: 5 + 10 szt.  
postawa: stojąc  
czas: 10 minut  
Strzelanie odbywa się w dwóch seriach. Najpierw pięć strzałów 
próbnych, zaklejamy tarcze. Seria zasadnicza dziesięć strzałów. Strzelec 
posiada na stanowisku do 15 sztuk amunicji. Czas – pięć strzałów 
próbnych wraz z przygotowaniem się - 5 minut. Seria zasadnicza 



dziesięć strzałów - 10 minut 

 
Konkurencja nr 2 strzelba gładkolufowa: 

broń: TOZ-34 zapewnia organizator (lub własna odpowiadająca 
formule zawodów) 

cel: 2 popery 

odległość: 15 m liczba naboi: 2 szt. 

postawa: stojąc 

czas: 5 minut 

punktacja – 1 = 5pkt 

Strzelamy do dwóch poperów bez strzałów próbnych. Strzelec na 

stanowisku posiada 2 sztuki amunicji które ładuje na komendę a 

następnie po komendzie start oddaje po jednym strzale do każdego  

z  poperów .Po przewróceniu popera otrzymuje 5 pkt. 

 

 
Konkurencja nr 3 Kdw karabin bocznego zapłonu: 

broń: karabin CZ-455 22lr(lub własna odpowiadająca formule 
zawodów) 

cel: tarcza Psp 

odległość: 50 m liczba naboi: 5 + 10 szt. 

postawa: stojąc 

czas: 10 minut 

 

Strzelanie odbywa się w dwóch seriach. Najpierw pięć strzałów 

próbnych, zaklejamy tarcze. Seria zasadnicza dziesięć strzałów. 



Strzelec posiada na stanowisku  15 sztuk amunicji. Czas – pięć 

strzałów próbnych wraz z przygotowaniem się - 5 minut. Seria 

zasadnicza dziesięć strzałów - 10 minut 

V. Punktacja zawodów :  
 

Wynik z każdej konkurencji sumowany jest do klasyfikacji ogólnej 
.zawodnik z największą ilością punków wygrywa. 

 
VI. UCZESTNICTWO: 

Udział mogą wziąć wszyscy posiadający licencję zawodnika PZSS, 
pozwolenie na broń sportową, myśliwską i inną. Osoby 
nieposiadające pozwolenia strzelają z instruktorem. 

Udział w minimum 3 konkurencjach. 
 

VII. KLASYFIKACJA 

Ocena tarcz zgodnie z regulaminem PZSS / ISSF oraz regulaminami 
klubowymi. Suma punktów z trzech konkurencji, najwyższy wynik 
wygrywa, w razie remisu liczymy ilość dziesiątek. 

 

VIII. NAGRODY 

I Miejsce –puchar dyplom 

II Miejsce –puchar dyplom  

III Miejsce –puchar dyplom  

IV Miejsce –dyplom 

Dla najlepszej zawodniczki Puchar 

,dyplom 

 
IX. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia do zawodów odbywają się w dniu zawodów za 
pośrednictwem maila, telefonicznie lub u sekretarza zawodów na 
miejscu. 



X. ZASADY FINANSOWANIA 

Przed przystąpieniem do zawodów każdy uczestnik wpłaca startowe 
w wysokości 60 zł plus ew. koszty amunicji. Startowe zawodnicy 
pokrywają ze środków własnych. Koszt amunicji dla konkurencji: Pcz : 
18zł, Kdw: 18zł , strzelba: 4 zł 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator zapewnia na stanowisku amunicję oraz broń. Broń i 
amunicja własna dopuszczona tylko zgodna z przepisami PZSS / ISSF 
formułą zawodów. Dopuszczone tylko mechaniczne przyrządy 
celownicze. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym 
regulaminem oraz w oparciu o przepisy PZSS. Ochronniki słuchu 
obowiązują każdego strzelca. Zapewnia organizator. Prowadzona jest 
indywidualna klasyfikacja w poszczególnych konkurencjach 
strzeleckich. Wygrywa zawodnik, który zdobędzie największą ilość 
punktów. 

Dopuszcza się strzelanie oburącz. Do strzelania może być 
dopuszczona osoba zapoznana z przepisami b.h.p. i regulaminem 
strzelnicy. Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie zostaną 
przedstawione podczas otwarcia zawodów. Sędziowie mogą brać 
czynny udział w turnieju jako zawodnicy, ale nie podlegają 
klasyfikacji. Wszelkie spory rozstrzygają sędziowie, decyzja głównego 
sędziego jest nieodwołalna. Osoby mające mniej niż 18 lat strzelają 

wyłącznie z instruktorem. Zgłoszenia i informacja: 
kspatron@wp.pl oraz Tel: 505 229 359 Robert Grabowski. 

 

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub 
Strzelecki PATRON, REGON:381337537 , NIP: 7191571331, KRS 
0000749168, ul. Elewatorska 1, 19-200 Grajewo. Dane osobowe 
uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez 
okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji 
zawodów strzeleckich, aż do wyłonienia zwycięzców i odbioru 
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nagród. Dane osobowe uczestników Zawodów będą wykorzystywane 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), 
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 
2018 r. poz. 1000., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu 
umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami 
prawa oraz niniejszym Regulaminem. Administrator danych 
osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego / organizacji 
międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podstawę 
przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi realizacja 
umowy (akceptacja Regulaminu Zawodów i zgłoszenie udziału w 
Zawodach stanowi zawarcie umowy) oraz RODO – dobrowolna, 
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane 
dotyczą. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
przysługuje Pani/Panu prawo do: - żądania od Administratora 
dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od 
Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania 
od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania 
od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana 
danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, - 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych 
dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 
zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy 
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


