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REGULAMIN ZAWODÓW 

1. Cel zawodów: 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

 Wyłonienie najlepszych strzelców karabinowych oraz pistoletowych w konkurencjach 

OPEN. 

2. Organizator zawodów: 

 WKS Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków 

http://wkswawel.pl/strzelectwo/, https://www.facebook.com/strzeleckawawel/ 

3. Termin i miejsce zawodów: 

 19-20.10.2019 r. 

 Strzelnica sportowa Myślenice 32-400, ul. Zdrojowa 9. 

4. Program zawodów: 

 Zgodnie z załączonym harmonogramem strzelań. 

 Po zweryfikowaniu ilości zgłoszeń harmonogram może ulec zmianie. 

5. Uczestnictwo: 

 Zawodnicy oraz zawodniczki urodzeni w 2001 r. i przed 2001 r. posiadający 

aktualną licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. 

6. Klasyfikacja: 

 Indywidualna w poszczególnych konkurencjach. 

 Konkurencje: kdw60l OPEN, kpn40 OPEN, psp20 OPEN, pcz20 OPEN, 

pistolet bojowy OPEN, ppn40 OPEN. 

7. Nagrody: 

 Dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3. 

  

http://wkswawel.pl/strzelectwo/
https://www.facebook.com/strzeleckawawel/
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8. Zgłoszenia: 

 Termin zgłoszeń upływa w dniu 09.10.2019 r. 

 Zgłoszenia należy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym na stronie 

internetowej organizatora http://wkswawel.pl/strzelectwo/ oraz fanpage’u na 

Facebook’u https://www.facebook.com/strzeleckawawel/ 

 Adres e-mail do zgłoszeń: wawel.strzelectwo@gmail.com 

9. Koszty uczestnictwa: 

 Opłata startowa 40 zł za pierwszą konkurencję, każda następna 30 zł. 

 Dojazd, wyżywienie oraz zakwaterowanie na własny koszt. 

10. Sprawy różne: 

 Organizator zapewnia wodę, kawę, herbatę. 

 Organizator przewiduje słodki poczęstunek. 

 Rozdanie nagród będzie odbywać się na bieżąco, ok. 20 min po zakończonej całej 

konkurencji. 

 Rezerwacja noclegów oraz wyżywienia we własnym zakresie. 

 Imienny przydział zmian i stanowisk dostępny będzie na stronie internetowej 

organizatora http://wkswawel.pl/strzelectwo/ oraz fanpage’u na Facebook’u 

https://www.facebook.com/strzeleckawawel/ do tygodnia po zamknięciu zgłoszeń. 

 Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami bezpieczeństwa PZSS. 

 

Regulamin przeprowadzania konkurencji pistolet bojowy: 

 Zawodników strzelających konkurencję pistolet bojowy prosimy o przybycie 

ok. 15 min przed rozpoczęciem czasu rozgrywania konkurencji, tj. ok. 8:30. Zawodnicy będą 

wpuszczani na stanowiska na bieżąco w czasie przewidzianym na rozegranie konkurencji. 

 Zawodnicy strzelają z broni centralnego zapłonu w postawie stojącej mierząc oburącz. 

 Zawodnicy mają 5 min czasu przygotowawczego, ale nie oddają strzałów próbnych. 

Na komendę ŁADUJ uzupełniają 2 magazynki po 5 naboi, podpinają jeden magazynek 

i przeładowują broń. 

 Zawodnicy po komendzie START mają 1 min na oddanie 10 strzałów wraz 

z wymianą magazynka do tarczy „Nt 23 p Popiersie żołnierza”. 

 

http://wkswawel.pl/strzelectwo/
https://www.facebook.com/strzeleckawawel/
http://wkswawel.pl/strzelectwo/
https://www.facebook.com/strzeleckawawel/

