
               
  Świętochłowice dn. 11.02.2020r

Zaproszenie Do Wzięcia Udziału

W VIII Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezesa Towarzystwa Sportowego 
„FLOR-AMATOR” w Świętochłowicach.

                 Regulamin Zawodów
1. Organizator:

- T.S. FLOR –AMATOR Świętochłowice
- Sekcja Strzelecka LOK przy Hucie „Florian”.

2. Termin i miejsce zawodów:
- Sobota 7 marzec 2020r  o godz. 8.45 /otwarcie zawodów/ godz. 9.00 rozpoczęcie strzelań na strzelnicy krytej T.S. 

„FLOR-AMATOR” w Świętochłowicach przy ul. Metalowców 5 ( za restauracją PROWENT ). Zapisy  zawodników do 
konkurencji będą prowadzone tylko do godziny 10.30.

3. Cel Zawodów: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego
- integracja środowisk strzeleckich

4. Uczestnictwo:
- w zawodach udział biorą 3-osobowe zespoły, bez względu na wiek i płeć.
- można zgłaszać dowolną ilość zespołów i zawodników indywidualnych.
- składka startowa w wysokości  105 zł od zespołu (35 zł od zawodnika) pobierane będzie w dniu zawodów.

5. Konkurencja:
- Strzelanie 1 i 2:Czas łączny 12 min. Pistolet bocznego zapłonu, odległość 25m, do tarczy TS-2x6 Psp trening wieszana w

pionie, strona lewa, jedna pod drugą – pierwsza tarczka lewa 8strz., druga lewa i trzecia lewa po 5 strzałów.  Pistolet 
centralnego zapłonu, odległość 25m, do tej samej tarczy TS-2x6 Psp trening, strona prawa,  jedna pod drugą – pierwsza 
tarczka prawa 8strz., druga tarczka prawa i trzecia prawa po 5 strzałów. Z tarczek po osiem przestrzelin , trzy najgorsze 
będą traktowane jako próbne. Liczy się tylko czarne pole, czyli do „7”.Postawa stojąc z wolnej ręki, można strzelać 
oburącz. Konkurencje Pcz i Psp strzelamy równocześnie. (wzór tarczy poniżej). 

6. Klasyfikacja:
- zespołowa - suma punktów trzech zawodników, w razie równej ilości punktów uzyskanych przez kilka zespołów, 

decydować będzie wynik najlepszego zawodnika w zespole
- indywidualna - suma punktów, w razie równej ilości punktów uzyskanych przez kilku zawodników, decydować będzie 

ilość dziesiątek centralnych, dziesiątek zwykłych, dziewiątek itd.

7. Nagrody:
- zespołowo - I miejsce - dyplom i puchar Prezesa T.S. FLOR-AMATOR

od II do IV miejsca dyplomy
- indywidualnie - od I do VI miejsca dyplomy i nagrody rzeczowe
- nagroda dla najlepszej kobiety (minimum 3 zawodniczki)
- przewidziana jest nagroda dla słabszego zawodnika, który zajmie 5 miejsce od końca.

8. Inne:
- broń i amunicja własna
- bufet odpłatnie w restauracji PROWENT
- sprawy sporne dotyczące zawodów rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie



  Wzór tarczy

   Ze Sportowym Pozdrowieniem

Organizator
www.floramator.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo 
Sportowe Flor-Amator w Świętochłowicach, z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Metalowców 5 (KRS: 0000131099,
NIP: 6272461913, REGON: 277910285), reprezentowaną przez Jerzego Kryczka. 2) Pani/Pana dane osobowe prze-
twarzane będą w celu związanym z prowadzeniem zawodów strzeleckich, publikacji rezultatów z imieniem i nazwi-
skiem oraz nazwą klubu (zgodnie z Regulaminem PZSS), reportażu fotograficznego z przebiegu zawodów, oraz jego 
publikacji na stronie internetowej, publikacji rezultatów na stronie internetowej T.S. Flor-Amator i ŚZSS na podstawie 
Pani/Pana wolnej zgody, według art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
okres niezbędny do świadczenia zadań i innych celach wskazanych w pkt. 2 powyżej; 4) Posiada Pani/Pan prawo do-
stępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeno-
szenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnię-
ciem; 5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 6) Podanie przez Pana/Panią 
danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy; 7) 
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

http://www.floramator.pl/
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