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Zawody Jubileuszowe 
z okazji 25-lecia 

Towarzystwa Sportowego „TEMIDA” Zabrze 
„25 strzałów na 25 lecie” 

/zawody z udziałem obserwatora ŚZSS/ 
 
 

Organizator:    TS „TEMIDA” Zabrze,  
 
Termin i miejsce:   15.09.2018 r. godz.10.00 strzelnica w Zabrzu, ul. Jodłowa(dawniej ENERGETYK) 
 
Warunki uczestnictwa:  W zawodach mogą brać udział członkowie TS „TEMIDA” Zabrze, inne osoby zaproszone, 

posiadacze licencji strzeleckiej lub patentu PZSS oraz osoby posiadające pozwolenie na 
broń.  

 
Konkurencja nr 1:  Pistolet Centralnego Zapłonu, odległość 25m, bez strzałów próbnych,25 strzałów po 5 

strzałów do każdego celu umieszczonego na tarczy JUBILEUSZOWEJ w czasie łącznym 12 
minut. 

Konkurencja nr 2: „Wściekła Piętnastka”.Strzela 12 najlepszych zawodników z konkurencji głównej. Tarcza 
TS-9(„biały francuz”),odległość 10m, czas 15sek.mierzony timerem IPSC,ilość amunicji 
dowolna, Pistolet Centralnego Zapłonu,1 trafienie = 1 punkt,magazynki standardowe. 

Konkurencja VIP 1: Broń niespodzianka,tarcza PAMIATKOWA, jeden strzał. Udział biorą osoby zaproszone 
przez organizatora. 

Konkurencja VIP 2:  jw. 
 
Klasyfikacja indywidualna:  Suma punktów uzyskana na tarczy JUBILEUSZOWEJ. 
 „Wściekła Piętnastka” będzie klasyfikowana  osobno. 
 
Klasyfikacja zespołowa: suma punktów zespołu 3-osobowego uzyskana na tarczy JUBILEUSZOWEJ, 
  
Inne:  Obowiązują zasady bezpieczeństwa strzelań  IPSC, zacięcia  i niewypały we własnym 

zakresie, broń i amunicja dla członków TS „TEMIDA” klubowa lub własna, goście broń i 
amunicja własne.  

 Opłata startowa 20zł,dla strzelających konkurencję nr 1(także klubowicze), 
Informacje dodatkowe:  Bohdan Żyła tel 502 324 200, 

Strzelanie wg kolejności wydanych metryczek, 
Zawody liczone do rankingu klubowego 2018r., 
Nagrody w klasyfikacji indywidualnej miejsca I-VI, w klasyfikacji zespołowej miejsca I-III,w 
konkurencji „Wściekła Piętnastka” miejsce I,w konkurencji VIP 1,oraz VIP 2  – miejsce I, 
Konkurencja VIP 1 rozegrana zostanie o godzinie 12.00, 
Konkurencja VIP 2 rozegrana zostanie  po zakończeniu „Wścieklej Piętnastki”. 

 
 

Opracował: 
Bohdan Żyła 

 
      Program: 
 
 godz.9.30-10.30 wydawanie metryczek do konkurencji nr 1. 
 godz.10.00 rozpoczęcie strzelań konkurencji nr 1. 
 godz.12.00 przerwa w strzelaniu konkurencji nr.1,rozpoczęcie strzelania ViP 1 
 godz.12.30 ogłoszenie wyników i wręczenie trofeów w konkurencji ViP 1 ,oraz część oficjalna, 



 godz.13.00 wznowienie strzelań konkurencji nr 1, a następnie „Wściekła Piętnastka” i strzelanie ViP 2,oraz 
podsumowanie zawodów. 



 



 
 
 
 

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 TEMIDA z  siedzibą  w 
Zabrzu przy ul. Matejki 6.  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem zawodów strzeleckich, 
publikacji rezultatów z imieniem i nazwiskiem ,oraz nazwą klubu (zgodnie z Regulaminem zawodów), 
reportażu fotograficznego z przebiegu zawodów, oraz jego publikacji na stronie internetowej, publikacji 
rezultatów na stronie internetowej Naszego klubu 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 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 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 cofnięciem;  

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. 
 
 
 
        Organizator zawodów – 15.09.2018r. 


