
Sobota21.04.2018 

Miejsce: Krempachy 

Zawody :SK 

Konkurencje: Pistolet ,karabin, strzelba 

Kategoria wiekowa:  Open 

                                                                                       Regulamin zawodów 

                  I Memoriał im. Franciszka Takuśkiego Cz.1 Krempachy  21.04.2018 

 

-Cel zawodów :  

Popularyzacja strzelectwa sportowego , umożliwienie sportowej rywalizacji , wyłonienie zwycięzców . 

-Miejsce i termin zawodów : 

Strzelnica  LOK  Krempachy ,21.04.2018  , 

rozpoczęcie zawodów godz.  9.00 , zamknięcie listy startowej godz. 11.00 

-Konkurencje: 

Pistolet bojowy                                                Pboj10 

Karabin centralnego zapłonu                        Kcz10L 

Karabin zabytkowy centralnego zapłonu    Kcz10L 

Strzelba gładkolufowa                                     Sgł10 

-Klasyfikacja: 

Indywidualna w każdej konkurencji 

-Wyróżnienia: 

Za I ,II, III miejsce  puchary 

-Startowe , broo , amunicja : 

Startowe  w każdej konkurencji 35zł, karabin zabytkowy – broo wyprodukowana do 1945roku 

 członkowie klubu „Szarotka „ 25zł  , do 21roku życia 50% zniżki 

startowe należy wpłacid przed rozpoczęciem udziału w zawodach u prowadzącego listę startową 

broo , amunicja lunety własne lub broo i lunety nieodpłatnie a  amunicję odpłatnie zapewni organizator 

dopuszcza się wyłączne broo  i amunicję zgodną z przepisami ISSF 

-Postanowienia koocowe: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami   PZSS i ISSF 

Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską. 



Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia główny wraz z Kierownikiem zawodów 

Niedziela22.04.2018 

Miejsce: Nowy Targ 

Zawody :SK 

Konkurencje: pistolet ,karabin  

Kategoria wiekowa:  Open 

                                                                                       Regulamin zawodów 

                         I Memoriał  im .Franciszka Takuśkiego Cz.2 Nowy Targ  22.04.2018 

 

-Cel zawodów :  

Popularyzacja strzelectwa sportowego , umożliwienie sportowej rywalizacji , wyłonienie zwycięzców . 

-Miejsce i termin zawodów : 

Strzelnica  LOK  Nowy Targ  Sybiraków 45 ,22.04.2018  , 

rozpoczęcie zawodów godz.  9.00 , zamknięcie listy startowej godz. 11.00 

-Konkurencje: 

Pistolet sportowy                                            Psp30d 

Karabin sportowy                                           Ksp 40L                        

Karabin pneumatyczny                                  Kpn20  

Pistolet pneumatyczny                                  Ppn10 

-Klasyfikacja: 

Indywidualna w każdej konkurencji 

-Wyróżnienia: 

Za I ,II, III  miejsce  pneumatyk  dyplomy i medale , kula puchary. 

-Startowe , broo , amunicja : 

Startowe  w każdej konkurencji 35zł, 

 członkowie klubu „Szarotka „ 25zł  , do 21roku życia 50% zniżki 

startowe należy wpłacid przed rozpoczęciem udziału w zawodach u prowadzącego listę startową 

broo , amunicja lunety własne lub broo i lunety nieodpłatnie a  amunicję odpłatnie zapewni organizator 

dopuszcza się wyłączne broo  i amunicję zgodną z przepisami ISSF 

-Postanowienia koocowe: 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem i przepisami   PZSS i ISSF 



Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską. 

Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia główny wraz z Kierownikiem zawodów 

 

 

 

 

 


