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cyklu zawodów

Podlaska Liga Strzelecka

1. Cel zawodów
Celem   cyklu   zawodów  Podlaska   Liga   Strzelecka  jest   popularyzacja   strzelectwa
sportowego,   integracja środowisk   strzeleckich,   wyłonienie   najlepszych   zawodników
spośród   biorących   udział   w   zawodach jak i w klasyfikacji generalnej,   szkolenie   i
doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, upowszechnianie i
popularyzacja  strzelectwa,  sprawdzenie    poziomu    wyszkolenia    strzeleckiego,
upowszechnianie   strzelectwa   sportowego   wśród   mieszkańców Białegostoku.

2. Organizator cyklu zawodów
Podlaskie Stowarzyszenie o charakterze Kolekcjonerskim i Strzeleckim SZWADRON w 
Białymstoku

3. Termin i  miejsce zawodów
Zawody   odbywają   się   zgodnie   z   kalendarzem   zawodów   podanym   na   stronie   
www.szwadron.podlasie.pl.
Organizator   zastrzega   sobie   możliwość   zmiany terminu, wydłużenia zawodów lub 
odwołania   zawodów w poszczególnych miesiącach. 
Planowane miejsca przeprowadzenia zawodów: Białystok, ul. Produkcyjnej 113, ul. Szarych 
Szeregów 5; Czarna Białostocka ul. Fabryczna

4. Program cyklu zawodów
Na poszczególnych zawodach w danym roku są rozgrywane konkurencje w dyscyplinach 
strzelectwa sportowego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa. Rodzaje rozgrywanych  
konkurencji określą miesięczne regulaminy zawodów. O tym jakie konkurencje są 
rozgrywane na   konkretnych   zawodach, sposobie ich rozgrywania i prowadzenia 
klasyfikacji na zawodach  decyduje regulamin konkretnych zawodów.
 
5. Uczestnictwo
W zawodach mogą brać udział zawodnicy:
- wiek uczestników – wszystkie kategorie wiekowe.
- osoby posiadające patent strzelecki lub będące czynnymi członkami klubów i kół 
strzeleckich,
- osoby posiadające pozwolenie na broń palną, licencję pracownika ochrony, 
funkcjonariusze służb
mundurowych.
- za zgodą Sędziego Głównego zawodów osoby nie spełniające powyższych warunków, a 
które wcześniej odbyły szkolenie i przynajmniej jedno strzelanie na strzelnicy,

chyba że regulamin zawodów stanowi inaczej.

6. Klasyfikacja
Prowadzona jest odrębna klasyfikacja miesięczna dla zawodów i roczna dla całego cyklu 
zawodów. Całoroczny cykl zawodów rozpoczynają zawody w styczniu, a kończą zawody 
finałowe w grudniu. 
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6.1 Klasyfikacja miesięczna prowadzona jest zgodnie z regulaminem zawodów,
6.2 Klasyfikacja roczna – klasyfikowani są zawodnicy w konkurencjach rozegranych 
minimum 8 razy w roku, a na końcową klasyfikację roczną składa się średnia punktów z 
sumy  CZTERECH  najlepszych   wyników   uzyskanych   przez   zawodnika   w   ciągu   
roku. Klasyfikacje roczne prowadzi się bez podziału na kategorie wiekowe.
6.3 W przypadku zajęcia przez zawodników takiego samego miejsca w klasyfikacji rocznej, 
o miejscu w klasyfikacji decyduje kto uzyskał najwyższy wynik we wszystkich rundach w 
danej konkurencji, jeżeli to nie zdecyduje to ilość startów w ciągu roku, jeżeli to nie 
zdecyduje to zajęte miejsce na ostatnich zawodach w danej konkurencji w roku, jeżeli to nie
zdecyduje to pod uwagę bierze się miejsce w kolejnych poprzednich zawodach z tego roku. 
Nieobecność zawodnika na zawodach jest liczona jako zajęcie ostatniego miejsca. 
6.4 Organizator może wprowadzić dodatkowe klasyfikacje roczne

7. Nagrody 
7.1. Klasyfikacja miesięczna –  zgodnie z regulaminem zawodów
7.2. Klasyfikacja Roczna Podlaskiej Ligi Strzeleckiej: za zajęcie miejsc od 1 do 3 wręczone 
będą nagrody. Rozdanie nagród w Klasyfikacji Rocznej odbędzie się w I kwartale 
następnego roku.

8. Zgłoszenia do udziału w zawodach wg regulaminu zawodów. 

9. Opłaty za udział w zawodach  zgodnie z regulaminem zawodów.

10. Ustalenia dodatkowe
Startujący i obsługa zawodów oświadcza, że zapoznali się z regulaminem zawodów i 
strzelnicy. 
Startujący i obsługa zawodów biorąc udział w zawodach oświadcza, że wyraża zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie jego wizerunku przez organizatora 
zawodów, sponsorów i partnerów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawą z dn.10.05.2019 o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z dn. 24.05.2019 poz. 1000). Podczas zawodów mogą być 
wykonywane zdjęcia i filmy, które będą później udostępniane publicznie, będzie 
prowadzona rejestracja zawodników, zostanie sporządzony i opublikowany komunikat 
rezultatów oraz zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o zdobywcach 
nagród w zawodach - obsługa zawodów i zawodnik decydując się na udział w zawodach 
wyraża na to zgodę. Klauzula informacyjna RODO PSKS SZWADRON dostępna jest na 
stronie www.szwadron.podlasie.pl

Zawody odbywają się zgodnie indywidualnym regulaminem dla danych zawodów oraz 
przepisami  PZSS i ISSF. 
Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, 
urazów i szkód w mieniu powstałych podczas imprezy. Za dyscyplinę zespołu oraz szkody 
wyrządzone przez niepełnoletniego członka zespołu odpowiada jego opiekun.  Uczestnicy 
zawodów powinni być ubezpieczeni indywidualnie lub zespołowo od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie zapewnia noclegu, nie zwraca kosztów przejazdu oraz innych kosztów 
związanych z uczestnictwem w zawodach. Organizator dopuszcza do startu zawodników w 
strojach innych niż zalecanych przez PZSS. Organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia zmian w regulaminie i harmonogramie zawodów,  w rodzajach i sposobie 
rozgrywania konkurencji na poszczególnych zawodach,  w rodzajach nagród  oraz 
prowadzonych klasyfikacjach. 

Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi. 
Regulamin obowiązuje od 01.01.2023. 
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