
Regulamin zawodów strzeleckich 
II Memoriał Generała Mieczysława Rysia-

Trojanowskiego
26 listopada 2022 r.

1. CELE ZAWODÓW

Za główne cele organizatorzy przyjmują:

- upamiętnienie wybitnego mieszkańca Krośniewic, gen. Mieczysława Rysia-Trojanowskiego,

- popularyzowanie historii Krośniewic,

- krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego,

- wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu strzelectwa
sportowego,

- popularyzowanie aktywności i zdrowego stylu życia,

- integracja lokalnej społeczności.

2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Organizatorem zawodów strzeleckich – II Memoriału Generała Mieczysława Rysia-
Trojanowskiego jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej a partnerami są:

- LOK w Kutnie,

- GCKSiR w Krośniewicach.

- Stowarzyszenie Historyczne „Pułk 37”.

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Turniej  odbędzie  się  w  dniu  26  listopada  2022  r.  o  godz.  10.00  w  Hali  Sportowej  GCKSiR
w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a (wejście od ulicy Polnej).

4. PROGRAM ZAWODÓW

1. Wystawa  sprzętu wojskowego  przygotowana  przez  Stowarzyszenie

Historyczne „Pułk 37”

2. Krótka prelekcja poświęcona gen. Mieczysławowi Rysiowi- Trojanowskiemu. 

3. Omówienie zasad obsługi broni i regulaminu zawodów.

3. Rywalizacja strzelecka: 

- w kategorii młodzież,

- w kategorii dorośli.



4. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.



5. ZASADY RYWALIZACJI

1. Broń – karabinki pneumatyczne z naciągiem bocznym, z celownikiem optycznym.

2. Liczba strzałów – 13; 3 strzały próbne, 10 strzałów do tarczy pierścieniowej treningowej
(25cm).  Liczba  strzałów  może  zostać  zmodyfikowana  w  zależności  od  frekwencji
uczestników biorących udział w zawodach.

3. Odległość stanowiska strzeleckiego od tarczy – 10 metrów.

4. Czas zawodów – w zależności od liczby uczestników biorących udział w zawodach.

6. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w zawodach strzeleckich mają osoby w wieku 11 lat i starsze.
2. Zawody odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:

- młodzież do 18.roku życia,
- dorośli. 

3.  Dokonując  zgłoszenia  i  podpisując  Deklarację  –  oświadczenie  uczestnika  zawodów
strzeleckich, zawodnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach
strzeleckich w ramach wydarzenia.

3. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do złożenia  Deklaracji – oświadczenia uczestnika
zawodów strzeleckich wraz  ze  zgodą na  udział  w zawodach podpisaną  przez  rodzica lub
prawnego opiekuna.

4. Formularz  Deklaracji można  pobrać  ze  strony  internetowej  TPZK  i  GCKSiR  oraz
w biurze kierownika hali sportowej, a w dniu zawodów strzeleckich – w biurze zawodów.

5. Gminne  Centrum  Kultury  Sportu  i  Rekreacji  w  Krośniewicach  –  partner  wydarzenia
i administrator obiektu, w którym odbędą się zawody, posiada ubezpieczenie
od  odpowiedzialności  cywilnej.  Uczestnicy  turnieju  zostali  dodatkowo  ubezpieczeni  od
następstw nieszczęśliwych wypadków.

7. KLASYFIKACJA

Indywidualna  –  według  liczby  zdobytych  punktów  w  poszczególnych  kategoriach
wiekowych.

W przypadku  uzyskania  przez  zawodników danej  kategorii  takiej  samej  liczby  punktów,
nastąpi dogrywka na zasadach określonych przez sędziego zawodów.

8. NAGRODY

Zwycięzcy zawodów (miejsca I-III) otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz puchary.



9. ZGŁOSZENIA

1. Wcześniejsze zgłoszenia są przyjmowane do 25 listopada br.  w biurze kierownika hali
sportowej w godzinach 8.00-20.00.

2. Do zawodów strzeleckich można się zgłosić także w dniu zawodów, 26 listopada 2022r.
w godz. 9:30 - 10:00 w biurze zawodów.

3. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Uczestników  obowiązuje  zmiana  obuwia  –  z  hali  można  korzystać  tylko  w  obuwiu
sportowym.

2. Organizatorzy zapewniają szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

4. Podczas  zawodów obowiązuje  kategoryczny  zakaz  przekraczania  strefy  w  linii  strzału
(strefa oznaczona taśmą ostrzegawczą) od stanowisk strzeleckich aż do tarcz. Zakaz dotyczy
wszystkich osób – biorących czynny udział w zawodach oraz widzów i innych uczestników,
którzy w danej chwili nie znajdują się na stanowisku strzeleckim.

5. Zawody będą odbywać się na trzech stanowiskach strzeleckich jednocześnie, z odstępem
pomiędzy stanowiskami co najmniej 2 metrów.

6. Wszyscy  uczestnicy  zawodów  i  inne  osoby  przebywające  w  hali  są  zobowiązane  do
przestrzegania regulaminu hali sportowej.

10. BIURO ZAWODÓW

Biuro  zawodów w dniu  26  listopada  br.  będzie  zlokalizowane  przy  stoliku  sędziowskim
w hali sportowej w godzinach 9.30 – 10.00.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicy  zawodów  strzeleckich  –  II  Memoriału  Generała  Mieczysława  Rysia-
Trojanowskiego  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  zawartych
w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Gminnego Centrum Kultury,  Sportu i  Rekreacji
w  Krośniewicach,  ul.  Łęczycka  19a,  99-340  Krośniewice,  LOK  w  Kutnie  oraz  TPZK
w  Kutnie  w  celu  organizacji  tychże  zawodów  (zgodnie  z  Rozporządzenie  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie o ustawą z dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000). Brak zgody w tym
zakresie  skutkuje  niemożnością  wzięcia  udziału  w  zawodach  strzeleckich.  Uczestnicy
wyrażają również zgodę na wykorzystanie wizerunku w celu dokumentacji i promocji turnieju
strzeleckiego oraz innych działań marketingowych GCKSiR w Krośniewicach,



LOK w Kutnie i TPZK w Kutnie. Jeżeli któryś z uczestników nie wyraża zgody na utrwalenie
i  wykorzystanie  swojego  wizerunku,  jest  zobowiązany  o  tym  fakcie  poinformować
organizatorów wydarzenia.

Pozostałe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników zawodów
strzeleckich  –  II  Memoriału  Generała  Mieczysława  Rysia-Trojanowskiego  są  zawarte  w
klauzuli  informacyjnej  dotyczącej  uczestników  imprez  organizowanych  przez  GCKSiR.
Klauzula  ta  jest  dostępna  na  stronie  internetowej  GCKSiR oraz  w siedzibie  organizatora
wydarzenia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy zawodów
strzeleckich  –  II  Memoriału  Generała  Mieczysława  Rysia-Trojanowskiego,  którym
przysługuje również wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

13. KONTAKT

Kontakt  z  biurem hali  sportowej  w sprawach  zapisów i  w sprawach organizacyjnych  od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 20.00 lub telefonicznie pod numerem 785 242 502
oraz z organizatorem zawodów pod numerem 785 417 056 w godz. 8.00-18.00.


