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REGULAMIN 

SOBOTNI GOLDEN GUNS – ZAWODY DODATKOWE  

MYŚLIWI  
ZIELONKA, I RUNDA 18.06.2022r. 

 
 

1. CEL ZAWODÓW:  
1.1. popularyzacja strzelectwa długodystansowego w Polsce; 
1.2. możliwość konkurowania z czołowymi zawodnikami międzynarodowymi w konkurencjach:  

 
                           - MYŚLIWI : 

   1 konkurencja - tarcze rozmieszczone będą na dystansie pomiędzy 10, a 90m 
   2 konkurencja - tarcze rozmieszczone będą na dystansie pomiędzy  80, a 150m 
   3 konkurencja - tarcze rozmieszczone będą na dystansie pomiędzy 150 a 200m 
   4 konkurencja – tarcza umieszczona na dystansie 300m – myśliwy w Alpach 

 
 

1.3. wyłonienie najlepszych strzelców; 
       1.4.      sobotnie zawody Golden Guns  nie są zgłoszone do kalendarza PZSS; 

 
2. GŁÓWNY ORGANIZATOR ZAWODÓW:  

             Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 
 

3. WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 „Salwa” Wołomin 

 Team99 Rafał Klecki 
ul. Sochaczewska 18/7, 05-840 Brwinów 
NIP: 873-176-56-49 

 
4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  

4.1. 18 czerwca 2022r. na terenie strzelnicy poligonowej Wojskowego Instytutu Technicznego 
Uzbrojenia, w miejscowości Zielonka k/Warszawy; 

 
5. PROGRAM ZAWODÓW:  

5.1. jest dostępny pod adresem internetowym pplrs.pl, w sekcji PROGRAM - SOBOTNI GOLDEN GUNS 
 

6. KLASY SPRZĘTOWE:  
 

 - MYŚLIWI :  (10 – 150 – 200 - 300 metrów) 
1. konkurencja – strzelanie „z wolnej ręki” tarcze rozmieszczone będą na dystansie 

pomiędzy 10 a 90m 
2. konkurencja – strzelanie z pozycji stojąc, podpórka własny pastorał strzelca, tarcze 

rozmieszczone będą na dystansie pomiędzy  80 a 150 m 
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3. konkurencja – strzelanie z pozycji siedząc, podpórka worki z piaskiem na stoliku 
dostarcza organizator lub poprzeczna deska, tarcze rozmieszczone będą na dystansie 
pomiędzy 150 z 200m 

4. konkurencja – strzelanie z pozycji leżąc, mata do leżenia i podpórka worki z piaskiem, 
tarcza będzie na dystansie 300m -  myśliwy w Alpach 

 
 

7. BROŃ: 
 
7.1.   Broń dla klasy MYŚLIWI powinna odpowiadać broni określonej § 3 ust 2 pkt  2  rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania 
polowania i znakowania tusz z późniejszymi zmianami, zapewniająca uzyskanie energii pocisków w 
odległości 100m od wylotu lufy min 1000J, i zawierać się w przedziale kalibru od 222 Rem do 8,2 mm. 
Ustawienie powiększenia optycznego urządzenia celowniczego w konkurencji 1. (z wolnej ręki)  to 
maksymalne powiększenie do 4-krotności, „Red Point” lub przyrządy celownicze otwarte.  Ustawienie 
powiększenia optycznego urządzenia celowniczego w konkurencjach 2, 3 i 4 są dowolne. Broń w 
konkurencji MYŚLIWI nie może być wykorzystywana do jakiejkolwiek innej konkurencji zawodów w 
ramach rundy PPLRS. Wykorzystywane w konkurencji mogą być wyłącznie myśliwskie naboje i pociski 
dopuszczone do wykonywania polowań, czyli pełnopłaszczowe, półpłaszczowe i bezpłaszczowe 
również bezołowiowe. Do wszystkich czterech konkurencji klasy MYŚLIWI musi być użyta ta sama 
jednostka broni, optykę można dowolnie wymieniać. 
7.1.1.  Przyrządy celownicze dowolne, dopuszczone „regulaminem polowań” 
7.1.2.   Zabronione jest, pod karą dyskwalifikacji, dla każdej klasy sprzętowej używanie: dodatkowych 
podpór przednich montowanych do standardowego łoża (grzybków, wysięgników służących do oparcia 
na dłoni), dwójnogu, stosowania pasów strzeleckich umieszczanych na ramieniu strzelca. Podpór 
tylnych stanowiącego fabryczne wyposażenie karabinu jak i dodatkowych podkładek (np. worek, 
monopod ) używanych przez zawodnika w celu polepszenia stabilizacji broni, lunet obserwacyjnych; za 
wyjątkiem worków z piaskiem dostarczonych przez organizatora w konkurencji MYŚLIWI nr. 3 i nr 4, 
oraz własnych „pastorałów” w konkurencji MYŚLIWI nr. 2 
7.2.  Na stanowisku strzeleckim, w trakcie strzelań ocenianych, zawodnik może posiadać tylko 
wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje 
dyskwalifikacją;  
7.3.  Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika (nie przysługuje dodatkowy czas na naprawę).  
7.4.  W przypadku niewypału zawodnik powinien zgłosić to sędziemu poprzez podniesienie ręki i 
rozładować dopiero na jego polecenie;  
7.5. Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach 
transportowych;  
7.6.  Lufa broni wyjmowanej z pokrowca, futerału lub skrzyni transportowej musi być skierowana  
w kierunku kulochwytu;  
7.7. Zamek broni musi znajdować się w tylnym położeniu, amunicja poza komora nabojową, 
magazynek pusty nie podpięty do broni;  
7.8   Zawodnik nie może wykorzystywać wnoszonego wyposażenia (w postaci: pokrowców, futerałów, 
skrzyń transportowych) do podparcia lub stabilizacji broni;  
7.9.  Zawodnik nie może wykorzystywać wnoszonego wyposażenia oraz stroju (w postaci: wałków, 
poduszek, podpór, worków, kurtek z usztywnieniami) do podparcia lub stabilizacji strzelca  
w trakcie strzelań;  
7.10.  Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez 
sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Niezastosowanie się do tego 
wymogu skutkuje dyskwalifikacją; 
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7.11. Przebieg strzelań ocenianych może być rejestrowany przy pomocy urządzeń audio/video. 
Materiał ten dostępny jest tylko i wyłącznie dla obsługi sędziowskiej;  
7.12.  Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie 
bezpieczeństwa;  
7.13.  Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. 
Niezastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją; 
7.14.  W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń musi znajdować się w pokrowcu, 
futerale lub skrzyni transportowej;  
7.15.  Amunicja: Całkowity zakaz używania amunicji smugowej, przeciwpancernej, zapalającej i innej 
nie dozwolonej do strzelań sportowych lub myśliwskich.  
7.16.  W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny strzelań lub sędzia główny 
zawodów, którego decyzje są ostateczne. 
7.17.   Zawodnik strzela w wybranych konkurencjach: 
7.17.1. Do jednej tarczy wg warunków strzelań nr. 2,3 w ramach wybranej konkurencji; 
            tylko z tej jednostki broni, którą zadeklarował do startu w danej konkurencji.  
7.18.  Z jednej sztuki broni, może strzelać tylko jeden zawodnik 
7.19. Przednia i tylna podstawa karabinu nie mogą być połączone z innym elementem niż tylko łożem 
karabinu; 
7.20. Na stanowisku strzeleckim, w trakcie strzelań ocenianych, zawodnik może posiadać tylko 
wymaganą, w opisie konkurencji, ilość amunicji dla danego strzelania czyli: 10 sztuk. Posiadanie 
dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją; 
7.21. Zawodnicy mogą posiadać podczas startu, we własnym bagażu, amunicje zapasową. Bagaż 
zawodnika, z amunicją zapasową znajduje się na linii, 2m za stanowiskami; 
7.22. W przypadku niewypału zawodnik może zgłosić to sędziemu poprzez podniesienie ręki, 
rozładować dopiero na jego polecenie. Sędzia w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o 
dobraniu innego naboju zamiast niewypału; 

 
8. KONKURENCJE/KLASY: 

 
8.1. MYŚLIWI: 
STRZELANIE NR 1 „z wolnej ręki” 

Cel: 2 tarcze PPLRS  – (sylwetka dzika lub rogacza) 
Czas przygotowania do strzelania: 4 minuty 
Odległość: pomiędzy 10, a 90m 
Postawa: stojąc (strzał z wolnej ręki) 
Powiększenie celownika optycznego– maksymalne nastawienie 4x, można je dowolnie zmieniać w 
trakcie strzelania w zakresie 1x – 4x.  

 Czas strzelania: 10 minut na obie tarcze wg. uznania Strzelca  
Ilość strzałów: 10 

 Tarcza nr 1 -  5 strzałów 

 Tarcza nr 2 -  5 strzałów  
 

STRZELANIE NR 2 „podparcie pastorał” 
Cel: 2 tarcze PPLRS  - (sylwetka dzika lub kozła) 
Czas przygotowania do strzelania: 4 minuty 
Odległość: pomiędzy  80, a 150m 
Postawa: stojąc (pastorał własny strzelającego, dowolny, może być monopod, dipod, trójnóg lub 
 wielonóg – ale dopuszczony jest jedynie 1 punkt podparcia broni, przy czym za „punkt podparcia” 
 rozumie się widełki lub element styczny pastorału do broni nie dłuższy niż 5 cm. Pastorał nie może być 
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 przytwierdzony do broni, broń nie może być w żaden sposób połączona z pastorałem lub ściśnięta w 
łożu pastorału. Powiększenie celownika optycznego dowolne, a także można je dowolnie zmieniać w 
trakcie strzelania) 

 Czas strzelania: 10 minut na obie tarcze wg. uznania Strzelca  
Ilość strzałów: 10 

 Tarcza nr 1 -  5 strzałów 

 Tarcza nr 2 -  5 strzałów  
 

STRZELANIE NR 3  „pozycja siedząc”  
Cel: 2 tarcze PPLRS - (sylwetka dzika lub  kozła) 
Czas przygotowania do strzelania: 4 minuty 
Odległość: pomiędzy 150, a 200m 
Postawa: siedząc na krześle (podparcie broni na poprzecznej desce, jak na ambonie myśliwskiej, bez 
możliwości podparcia łokci, ewentualnie podparcie broni na workach z piaskiem na stoliku  Dozwolone 
podłożenie czegokolwiek na krzesełku do uregulowania wysokości posadowienia strzelca do broni)   
Powiększenie celownika optycznego dowolne, a także można je dowolnie zmieniać w trakcie strzelania. 
Czas strzelania: 10 minut na obie tarcze wg. uznania Strzelca 
Ilość strzałów: 10 

 Tarcza nr 1 -  5 strzałów 

 Tarcza nr 2 -  5 strzałów  
 

STRZELANIE NR 4  „pozycja leżąc”  
Cel: 2 tarcze PPLRS - (sylwetka kozicy alpejskiej) 
Czas przygotowania do strzelania: 4 minuty 
Odległość: 300m 
Postawa: leżąc na macie , podparcie broni wyłącznie na workach z piaskiem. Nie jest dopuszczone 
podparcie broni na dwójnogu, dwójnóg musi być złożony lub zdemontowany, broń na workach z 
piaskiem. 
Powiększenie celownika optycznego dowolne, a także można je dowolnie zmieniać w trakcie strzelania. 
Czas strzelania: 10 minut. 

 Ilość strzałów: 10  
 

O klasyfikacji w tej konkurencji decyduje suma punktów uzyskanych w strzelaniach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. 
 

9. PROCEDURA STRZELANIA: 
9.1. Po sygnale zawodnicy zajmują stanowiska i przygotowują się do strzelania, bez wyjmowania 

broni z futerałów; 
9.2. Na komendę „CZAS PRZYGOTOWAWCZY / PREPARATION TIME” zawodnicy wyjmują broń 

skierowaną w kierunku rubieży ognia. 
9.2.1. Czas przygotowawczy trwa 4 minuty; 
9.2.2. Zabrania się wprowadzać nabój do komory nabojowej oraz ładować amunicję do magazynka 

 z wyjątkiem klasy Semi-Auto gdzie w czasie przygotowawczym można załadować 
magazynek/ki, które pozostają niepodpięte do broni; 

9.3. Broń można załadować i rozpocząć strzelanie po komendzie „SERIA OCENIANA START / 
COMPETITION SERIES START”. Odbywa się wg. warunków odpowiednich dla strzelań nr 1, 2, 3  
w danej konkurencji; 

9.4. Po komendzie „STOP – ROZŁADUJ / UNLOAD” obowiązkowo przerwanie strzelania, 
rozładowanie broni i magazynków, okazanie broni i magazynków sędziom do przejrzenia;  
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9.5. Po komendzie „PRZEJRZAŁEM / GUN CLEAR” wydanej każdemu zawodnikowi indywidualnie, 
niezwłoczne schowanie broni do futerału; 

9.6. Każdy strzał przed komendą „SERIA OCENIANA START / COMPETITION SERIES START” i po 
komendzie „STOP – ROZŁADUJ / UNLOAD” może skutkować dyskwalifikacją; 

9.7. Serie oceniane obywają się bez strzałów próbnych;  
 

10. KLASYFIKACJA: 
 10.1. Indywidualna w konkurencjach:  

- MYŚLIWI : 
   1 konkurencja - tarcze rozmieszczone będą na dystansie pomiędzy 10, a 90m 
   2 konkurencja - tarcze rozmieszczone będą na dystansie pomiędzy  80, a 150m 
   3 konkurencja - tarcze rozmieszczone będą na dystansie pomiędzy 150 a 200m 
   4 konkurencja – tarcza umieszczona na dystansie 300m 
10.2. Z jednej sztuki broni, może strzelać tylko jeden zawodnik.  
10.3. Zasady oceny przestrzelin, będą odbywać się w oparciu o przepisy ISSF, rzeczywistym 

kalibrem broni używanym przez strzelca; 
10.4. Wątpliwości dotyczące oceny wartości przestrzelin, należy zgłaszać niezwłocznie sędziom  

w biurze obliczeń, podczas oceny danej tarczy, przed podpisaniem metryczki przez 
zawodnika. Przeprowadzone przez zespół sędziów oceniających rozstrzygnięcie zgłoszonej 
wątpliwej przestrzeliny, jest ostateczne i nie podlega dalszym odwołaniu;  

 10.5. Zawodnik ma prawo do wnoszenia reklamacji dotyczącej uzyskanego wyniku, nie później niż 
do 10 minut po wywieszeniu (opublikowaniu) wyników, na tablicy wyników, znajdującej się 
na strzelnicy. Po wyznaczonym czasie reklamacje i protesty, dotyczące wyników, nie będą 
rozpatrywane;  

10.6. W przypadku protestów dotyczących innych spraw, w ramach zawodów, protest zawodnika 
będzie rozpatrywany, po przedstawieniu go w formie pisemnej do sędziego głównego 
zawodów i po wniesieniu do biura zawodów, opłaty arbitrażowej w wysokości 200 PLN lub 
50 EUR (zawiera podatek VAT 23%); 

 10.7. W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez zawodników po ostatnim 
strzelaniu, w danej konkurencji, klasyfikacja będzie rozstrzygana w oparciu o przepisy ISSF, 
według następującej procedury:  

10.7.1. decyduje wyższy wynik w strzelaniu nr.3; 
a jeśli nie da to rozstrzygnięcia to wyższy wynik w strzelaniu nr.2;  
a jeśli nie da to rozstrzygnięcia to większa liczba lepszych przestrzelin w strzelaniu nr.3;  
a jeśli nie da to rozstrzygnięcia to większa liczba lepszych przestrzelin w strzelaniu nr.2;  
a jeśli nie da to rozstrzygnięcia to większa liczba lepszych przestrzelin w strzelaniu nr.1; 
a jeśli nie da to rozstrzygnięcia to większa liczba lepszych przestrzelin w strzelaniu nr.4; 
w przypadku braku możliwości ustalenia kolejności dla 3 pierwszych lokat, może zostać 
zarządzona dogrywka; 
 

 
11. TROFEA DLA SOBOTNIYCH ZAWODÓW DODATKOWYCH GOLDEN GUNS MYŚLIWI 
 

11.1. miejsce 1 medal, dyplom oraz karabin. Nagroda wymaga posiadania lub przedstawienia w 
ciągu 6 miesięcy od uzyskania nagrody odpowiedniego dokumentu (promesy) na broń 
palną centralnego zapłonu do osoby/firmy wskazanej przez Organizatorów. 

11.2  miejsca 2-3 medale, dyplomy 
11.3. miejsca 4-6 dyplomy; 
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Rozdanie nastąpi dnia  18 czerwca (sobota) po zakończeniu oficjalnego treningu I RUNDY. *  
 
* Jeśli z przyczyn niezależnych od Organizatora zawody nie będą mogły odbyć się w pierwotnie ustalonym 
terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia zawodów.  
 
W takim przypadku wszyscy zarejestrowani zawodnicy zostają automatycznie przepisani na nową datę: 
 
Zmiana pierwotnego terminu na termin zastępczy nie jest powodem do rezygnacji z uczestnictwa i zwrotu opłaty 
startowej. 
 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pierwotnych zawodach w terminie miedzy 14 dni, a 7 dni przed ich 
rozpoczęciem Organizator zwraca 50% poniesionej opłaty startowej bez prowizji narzuconej przez Dotpay. 
Jeśli do rozpoczęcia zawodów jest mniej niż 7 dni - w przypadku rezygnacji z uczestnictwa  - opłata startowa nie 
podlega zwrotowi. 
 
 
12. REJESTRACJA DLA SOBOTNICH ZAWODÓW GOLDEN GUNS 2022 
 
12.01. 

Rejestracja odbywa się tylko drogą elektroniczną – poprzez wysłanie maila na team99@team99.pl 
z podaniem nazwy konkurencji MYŚLIWI. W ciągu 24h Organizator wyśle maila potwierdzający 
przyjęcie zgłoszenia. Rejestracja zawodnika kończy się w momencie wpłacenia opłaty startowej na 
wskazane w regulaminie oraz wiadomości e-mail konto. Stanowisko przydzielone będzie przez 
Organizatora wg kolejności zgłoszeń. 

 
12.2.  Rejestracja prowadzona jest do wyczerpania miejsc startowych 
12.3.    Zawody odbywają się bez tzw. wcześniejszych treningów, a rozgrywane będą po  

  głównych zawodach PPLRS , a w trakcie zawodów na DODATKOWY DYSTANS na osi B. 
 

 
12.4     Terminy rejestracji dla I RUNDY:  

 
- rozpoczęcie rejestracji ……………………… (poniedziałek) o godzinie 20:00. Zamknięcie 
rejestracji nastąpi dnia 27.05.2022r.(piątek) o godzinie 15:00.  
 

 
13. UCZESTNICTWO:  
 

13.1. W zawodach uczestniczyć mogą: 

 posiadacze Licencji Zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego; 

 żołnierze i funkcjonariusze służb państwowych RP; 

 myśliwi; 

 osoby fizyczne posiadające stosowne pozwolenia w zakresie posiadania broni palnej; 

 zarejestrowane w terminie;  

 po wniesieniu opłaty startowej; 
 
Funkcjonariusze służb RP i zawodnicy MON mogą brać udział w zawodach tylko po wcześniejszym kontakcie  
z Organizatorem. 

 

mailto:team99@team99.pl
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14. KOSZTY UCZESTNICTWA:  
 

14.1. Opłata startowa obejmuje udział w zawodach  dla wybranej klasy. 
 

 

CENNIK 

ILOŚĆ KONKURENCJI,  
w której zawodnik bierze udział 

OPŁATA STARTOWA  
(zawiera podatek VAT 23%) 

Jedna konkurencja 180 PLN / 45 EUR 

 

 
Team99 Rafał Klecki 

ul. Sochaczewska 18/7, 05-840 Brwinów 
mBank: 03 1140 2017 0000 4602 1161 1979  

z dopiskiem „ZAWODY GOLDEN GUNS SOBOTA - Imię i Nazwisko Zawodnika” 
 

14.2. Fakturę VAT można otrzymać drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty  
i przesłaniu prośby, wraz pełnymi danymi firmy, mailem na adres:  team99@team99.pl; 

14.3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. wnoszą opłatę 
startową nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż 
prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, 
wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 
świadczenia usługi. 

14.4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny; 
14.5. Nocleg Uczestników jest na koszt własny; 
14.6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w pierwotnych zawodach w terminie miedzy 14 

dni, a 7 dni przed ich rozpoczęciem Organizator zwraca 50% poniesionej opłaty startowej 
bez prowizji narzuconej przez Dotpay. 
Jeśli do rozpoczęcia zawodów jest mniej niż 7 dni - w przypadku rezygnacji z uczestnictwa  
- opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

 
 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

15.1. W dniu treningu  mogą brać udział tylko i wyłącznie zarejestrowani zawodnicy z wniesioną 
opłatą startową; 

15.2. Standardowe przesłony między stanowiskami zapewnia organizator. Nie dopuszcza się 
korzystania z własnych rozwiązań do separacji stanowisk; 

15.3. Na stanowisko strzeleckie nie można wnosić stacji meteorologicznych , komputer ów 
balistyczny oraz lunet obserwacyjnych  

15.4. Organizator, w nadzwyczajnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do odmówienia 
Uczestnikowi udziału w zawodach, pomimo wniesienia opłaty startowej (zostanie ona 
zwrócona zawodnikowi). Odmowa ta musi zostać uzasadniona i przekazana ustnie lub 
pisemnie zawodnikowi, którego dotyczy; 

mailto:team99@team99.pl
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15.5. Organizator zabrania zawodnikom znajdującym się na stanowiskach strzeleckich 
kontaktowania się z innymi osobami, niebędącymi sędziami. Złamanie tej reguły - 
świadome kontaktowanie się ze spotterami oraz zawodnikami na innych stanowiskach - 
może skutkować dyskwalifikacją; 

15.6. Złamanie zasad bezpieczeństwa (w tym prowadzenie strzelań pod wpływem alkoholu)  
jest podstawą do wykluczenia z dalszego udziału w zawodach;  

15.7. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 
15.8. Organizator zastrzega, że ze względu na charakter obiektu, może wystąpić wyższa 

konieczność w zakresie obronności kraju i wtedy zawody zostaną przeniesione w czasie na 
inny termin w 2022 r., a wpłacone opłaty startowe zwrócone zawodnikom.  Organizator nie 
odpowiada za inne koszty poniesione przez zawodników w związku z ich startem  
w PUCHARZE POLSKI OPEN LONG RANGE SHOOTING 2022 

15.9. W przypadku wątpliwości regulaminowych lub organizacyjnych można kontaktować się  
z kierownikiem zawodów: 

Rafał Klecki kom. 509 991 898 
15.10. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Ubezpieczenie  

od następstw i skutków ewentualnych nieszczęśliwych wypadków leży po stronie biorących 
udział we współzawodnictwie; 
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