
BENELLI & FAM PIONKI CUP IPSC SHOTGUN LEVEL II

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie „Salwa” Wołomin

05-200 Wołomin ul. Korsaka 4

www.salwa.pl

e-mail: salwa@salwa.pl

Kierownik zawodów 

Dariusz Mierzejewski

Range Master: Leszek Sokołowski

2. CEL ZAWODÓW 

- popularyzacja strzelectwa sportowego, 

- integracja środowisk strzeleckich, 

3. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW 

14-15 maj 2021 r. godziny 8:30-16.00 

Pre-match: 14.05.2021 godzina 11.00. Rejestracja na pre-match tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 

z organizatorami.

Miejsce: Strzelnica Poligonowa Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, 05-220 Zielonka k. 

Warszawy.

4. UCZESTNICTWO

Zawody przeznaczone są wyłącznie dla zawodników znajdujących się na liście IPSC swojego Regionu, 

a w przypadku polskich zawodników posiadających także aktualną licencję zawodniczą PZSS.

mailto:salwa@salwa.pl
http://www.salwa.pl/


5. PROGRAM ZAWODÓW

Rejestracja zawodników i wydawanie metryczek od godziny 08:00

Rozpoczęcie konkurencji strzeleckich od godziny 08:30

Zakończenie konkurencji strzeleckich i rozdanie nagród ok. godziny  16:00

Informacje o zawodach:

 10 squadów po 10 osób. Na listę rezerwową można się zarejestrować po zapełnieniu 

wszystkich squadów.

 10 torów – około 150 strzałów,  w tym slug: 20, loftka: 10

 Amunicja zgodna z przepisami IPSC z wyjątkiem: loftka może posiadać maksymalnie 9 kulek o

maksymalnej średnicy 9 mm. 

 Na niektórych torach mogą być zawężone kąty bezpieczeństwa

6. NAGRODY:

Za miejsca I-III w każdej dywizji sprzętowej i otwartej kategorii puchary i nagrody rzeczowe

7. ZGŁOSZENIA: 

- Przez internet za pomocą formularza dostępnego na stronie www.salwa.pl 

- Osobiście w dniu zawodów do godz. 8:00

8. SPRAWY ROŻNE

 W zawodach obowiązują przepisy  PZSS , IPSC oraz niniejszy regulamin.

 Organizator zapewnia napoje i posiłek.

 Zawody zgłoszone do kalendarza WMZSS (Delegat).

 Zabezpieczenie medyczne zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie

 Zapisy regulaminu mogą ulec zmianie

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kierownika Zawodów.

9. SKŁADKA NA ZAWODY  - przedpłata na konto

Opłata startowa: 300 PLN. Zarejestrowany zawodnik musi dokonać opłaty w ciągu 7 dni od rejestracji.
Po upływie terminu przy braku wpłaty, zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.
Opłata startowa nie podlega zwrotowi, ale może być przekazana na innego wskazanego zawodnika
Numer konta do wpłat: 32 2490 0005 0000 4530 8197 9832 . 

http://www.salwa.pl/


W tytule wpłaty wpisujemy: Imię i Nazwisko, "Składka na zawody 05.04.2020". Odbiorca przelewu: 
SBS SALWA Wołomin.
OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ WPŁACAJĄ OPŁATĘ STARTOWĄ PO EWENTUALNYM PRZEPISANIU DO 
SQUADU.

10. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie SALWA z siedzibą w Wołominie, przy ul. Korsaka 4, NIP 125-10-
53-738, REGON 016246444, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169116, 
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  www.salwa.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. 

11. OŚWIADCZENIA STARTUJĄCEGO 

Startujący wypełniając formularz zgłoszeniowy  oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów.
Startujący oświadcza, że posiada umiejętności posługiwania się bronią palną, niezbędne do startu w
niniejszych zawodach.
Startujący oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach strzeleckich i startuje w
nich na własną odpowiedzialność.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW.

http://www.salwa.pl/

