
Program zawodów strzeleckich 
 

1. Organizator: 
Krakowski Klub Sportowy Arsenał, Kraków ul. Margaretek 31 
Kontakt tel: 603 641 755 

  
2. Miejsce i data rozgrywania zawodów: 

1. Strzelnica Sportowa – Myślenice ul. Zdrojowa 9 
2. Strzelnica LOK Bochnia – Bochnia ul. Strzelecka 
 
Myślenice / Bochnia 29 września 2019 r. 

 
3. Rozgrywane konkurencje: 

Konkurencje w ramach zawodów dziennych rozgrywane na ternie Myślenic od g.9.00  
 

Lp. 
Nazw 

skrócona 
Pełna nazwa konkurencji Miejsce rozgrywania 

1 Psp20d Pistolet Sportowy, 20 strzałów cz. dokładna Pawilon strzelnica kulowa 

2 Pcz20d Pistolet Centralny Zapłon, 20 strzałów cz. dokładna Pawilon strzelnica kulowa 

3 Kdw20L Karabin dowolny, 20 strzałów, postawa leżąc Pawilon strzelnica kulowa 

4 Pbo1min Pistolet bojowy 1 minuta,20 strzałów Pawilon strzelnica kulowa 

5 Pbo15sMAD Pistolet bojowy 15s MAD Pawilon strzelnica kulowa 

6 Ppn20 Pistolet pneumatyczny 20 strzałów Pawilon strzelnica pneumatyczna 

7 Kpn20 Karabin pneumatyczny 20 strzałów Pawilon strzelnica pneumatyczna 

 
Konkurencje dla grupy powszechnej bez licencji zawodniczej PZSS w tym zawodnicy klubów 
nie posiadający PATENTU, rozgrywane na ternie Myślenice od g.9.00  

 

Lp. 
Nazw 

skrócona 
Pełna nazwa konkurencji Miejsce rozgrywania 

1 Kpn20M Karabin pneumatyczny 20 strzałów – młodzik do 15 roku Pawilon strzelnica pneumatyczna 

2 Kpn20J Karabin pneumatyczny 20 strzałów – junior do 15 roku Pawilon strzelnica pneumatyczna 

3 Ppn20M Pistolet pneumatyczny 20 strzałów – młodzik do 15-20 roku Pawilon strzelnica pneumatyczna 

4 Ppn20J Karabin pneumatyczny 20 strzałów – junior do 15-20 roku Pawilon strzelnica pneumatyczna 

5 KpnO Karabin pneumatyczny OPEN Pawilon strzelnica pneumatyczna 

6 PpnO Pistolet pneumatyczny OPEN Pawilon strzelnica pneumatyczna 

 
 

Konkurencje w ramach zawodów dziennych rozgrywane na ternie Bochnia od g.10.00  
 

Lp. 
Nazw 

skrócona 
Pełna nazwa konkurencji Miejsce rozgrywania 

1 Pd20op Pistolet dynamiczny OPEN, 15-20 strzałów Teren zewnętrzny 

2 Pd20st Pistolet dynamiczny Standard,15-20 strzałów Teren zewnętrzny 

3 K100op Karabin taktyczny 100m, 10 strzałów – OPEN Teren zewnętrzny 

4 K100st Karabin taktyczny 100m, 10 strzałów – Standard Teren zewnętrzny 

5 K100sn Karabin snajperski 100m 10 strzałów Teren zewnętrzny 

6 KdOp Karabin  dynamiczny OPEN, 30 strzałów Teren zewnętrzny 

7 KdSt Karabin  dynamiczny Standard, 30 strzałów Teren zewnętrzny 

8 SdOp Strzelba dynamiczna OPEN 15 – 20 strzałów Teren zewnętrzny 

9 SdSt Strzelba dynamiczna Standard 15 – 20 strzałów Teren zewnętrzny 

 
 
 
 
 



4. Zapisy 
Zapisy na poszczególne konkurencje odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 
dostępnego na stronie klubu KKS Arsenał – kksarsenal.pl 
 
Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 28-09-2019 do g. 20:00 tylko i wyłącznie drogą poczty 
elektronicznej na adres: zawody@kksarsenal.pl 
 
w dniu zawodów od 10:00 do 12.00 będzie możliwość wykupienia startów, jednak pierwszeństwo 
w startach będą miały osoby, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłaty startowe 
 
Dostępność miejsc rezerwowanych na terenie Strzelnica Myślenice jest systematycznie 
aktualizowana na stronie https://kksarsenal.pl/ 
 

5. Opłata  

- wpisowe na zawody 20zł 

- opłata startowa 30zł / za każą konkurencje 

- konkurencje pneumatyczne dla grupy wiekowej Młodzików i Juniorów (bez licencji PZSS) – jest 

zwolniona z opłaty startowej 

 

6. Wyróżnienia / nagrody 

Za miejsca 1 – 3 w poszczególnych konkurencjach przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe, 

zgodnie z regulaminem zawodów. Wyróżnienie zawodników odbędzie się w dniu zawodów 

po zakończeniu wszystkich konkurencji. 

 

7. Sprawy organizacyjne 

W czasie trwania zawodów zapraszamy na kawę, herbatę, ciepły posiłek.  

 

8. Inne 

W trakcie trwania zawodów można powalczyć o zdobycie odznak strzeleckich w konkurencjach: 

Psp20D, Pcz20D, Kdw20L. normy na uzyskanie poszczególnych odznak (złota, srebrna, brązowa) 

zgodnie z normami PZSS w poszczególnych konkurencjach. 

 

Na zawodach będzie obserwator MZSS. 

 

Przypominamy zawodnikom z licencją PZSS, iż start w konkurencjach pneumatycznych jest zaliczany 

do przedłużenia licencji na kolejny rok. 
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