
PROGRAM ZAWODÓW STRZELECKICH
Arsenał Shotgun Trophy  L1 Liga Zimowa Runda 4

Zawody w formule zawodów IPSC

Zawody ujęte w kalendarzu:

Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie

ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS



Program zawodów strzeleckich
Arsenał Shotgun Trophy L1  Liga Zimowa Runda 4

1. CEL ZAWODÓW

 Wyłonieni najlepszych zawodników w poszczególnych rozgrywanych konkurencjach
 Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja 

strzelectwa sportowego
 integracja członków KKS Arsenał i całego środowiska strzeleckiego.

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Krakowski Klub Sportowy Arsenał,
Kraków ul. Ptaszyckiego 4
Kontakt tel.: 603 641 775   e:mail: klub@kksarrsenal.pl

Licencja PZSS - LK-1238/2021

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

28  stycznia  2023 r.
Kraków Strzelnica Pasternik

4. PROGRAM ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów g. 8:00 
16-16:30 weryfikacja wyników,
16:30 rozdanie nagród.

Lp
.

Nazwa
skrócona

Pełna nazwa konkurencji

1 Modified Strzelba Modified
2 Open Strzelba Open
3 Standard Strzelba Standard
4 Standard Manual Strzelba Standard Manual

      5.   INFORMACJA O ZAWODACH: 
           • 6 squadów 8 osobowych
           • 6 torów
           • minimalna ilość strzałów około 100
           • tory mogą mieć zawężone kąty bezpieczeństwa
           • amunicja zgodna z przepisami IPSC 
           • zapisy na listy rezerwowe po zapełnieniu się wszystkich squadów

       6.   UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS oraz członkowie 
klubu KKS Arsenał, którzy posiadają złożony wniosek o wydanie pierwszej licencji zawodnicze i dla tych 
którzy nie mają egzaminu kompetencyjnego IPSC



       7.   PUNKTACJA

Indywidualna, zgodna z przepisami IPSC.

       8.  NAGRODY

Za miejsca 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, 
zgodnie z regulaminem zawodów. Wyróżnienie zawodników odbędzie się w dniu zawodów 
po zakończeniu wszystkich konkurencji.

W przypadku startu mniejszej ilości niż pięciu zawodników w danej konkurencji, przewidziane są tylko 
i  wyłącznie dyplomy.

       9.  ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na rundę 4 na stronie podanej w linku poniżej od piątku 
13 stycznia  od godz. 12:00
https://practiscore.com/arsenal-shotgun-trophy-liga-zimowa-ipsc-level-1-runda-4/register

      10.  KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata startowa wniesiona na rachunek bankowy w terminie nie później niż do dnia 25 
Stycznia  2023 r.
 Opłata startowa 170 PLN 
 Płatność przelewem na nr.: 61 1050 1445 1000 0023 6454 0787

Krakowski Klub Sportowy – Arsenał 31-979 Kraków ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4
 Weryfikacja wpłat 25.01.2023
 Po zarejestrowaniu należy dokonać opłaty najpóźniej do 25.01.2023  w tytule proszę 

wpisać Liga Zimowa 4 imię i nazwisko .
 W przypadku braku zaksięgowania płatności na rachunku zgłoszenie zostanie 

automatycznie anulowane.
 Opłata startowa nie podlega zwrotom, ale może zostać zaliczona /przekazana na innego 

wskazanego zawodnika.
 Zawodnicy z rezerwowych list startowych wnoszą opłatę startową po przypisaniu do 

składu, o czym powiadomi organizator.

     11.  SPRAWY RÓŻNE

           Zawody rozgrywane są według przepisów IPSC / PZSS
Opis torów zostanie opublikowany na stronie organizatora ipsc.kksarsenal.pl przed
rozpoczęciem zawodów.

     12. OŚWIADCZENIE STARTUJĄCEGO
Zawodnik wypełniając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że zapoznał się z regulaminem 
zawodów oraz że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach strzeleckich i startuje 
w nich na własna odpowiedzialność.



13. RODO

Krakowski  Klub  Sportowy  Arsenał  z  siedzibą  w  31-979  Kraków,  ul.  Ptaszyckiego  4,  NIP:
9452030843, jako administrator danych osobowych, informuje osoby zgłaszające się do udziału w
zawodach o prawnych i formalnych wymogach dotyczących danych osobowych:

Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
dopuszczenia do udziału w zawodach.
Odmowa podania danych osobowych lub odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, będzie
skutkowała brakiem możliwości udziału w zawodach.

Każda  osoba  wypełniająca  formularz  zgłoszeniowy,  lub  udostepniająca  swoje  dane  osobowe
w procesie rejestracji ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

Podane  dane  będą  przetwarzane  na  podstawie  aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa  i
zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności związanych
z udziałem w zawodach i  opublikowane  w formie  komunikatu końcowego na ogólnodostępnej
stronie internetowej https://kksarsenal.pl, oraz przekazane w formie elektronicznej do Polskiego
Związku Strzelectwa Sportowego, zgodnie z wymogami i regulaminami Związku

Każda  osoba  biorąca  udział  w  zawodach  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  GIODO  gdy  uzna,
iż przetwarzanie  danych  osobowych jej  dotyczących  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Startujący wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celu dokumentacji  fotograficznej  i
filmowej zawodów.


