
Miejsce: Nowy Targ 18.01.2020 r. 

Zawody: SK 

Konkurencje : pistolet ,karabin 

Kategoria wiekowa : Open  

                                                                  Regulamin zawodów 

                     VI Zawody o Puchar Wyzwolenia Nowego Targu 

Cel zawodów: 

 Popularyzacja strzelectwa sportowego , umożliwienie sportowej rywalizacji , wyłonienie zwycięzców . 

Miejsce i termin zawodów: 

Strzelnica LOK  Nowy Targ ul. Sybiraków 45, 18.01.2020r. 

Rozpoczęcie  zawodów godz.9.00 zamknięcie listy startowej godz.11.00  . 

Konkurencje: 

Pistolet centralnego zapłonu         Pcz20d        uwaga ! pistolety dopuszczone do strzelania  opisane w pozycji broń i amunicja 

Karabin sportowy                             Ksp15         uwaga ! karabiny  dopuszczone do strzelania  opisane w pozycji broń i amunicja 

Karabin sportowy                             Ksp10l        uwaga ! karabiny dopuszczone do strzelania  opisane w pozycji broń i amunicja 

Karabin pneumatyczny                    Kpn40 

Pistolet pneumatyczny                    Ppn40 

Klasyfikacja: 

Indywidualna w każdej konkurencji 

Wyróżnienia: 

Konkurencje Pcz20d i Ksp15 za  I, II ,III  puchary. Konkurencje Kpn40 , Ppn40 i Ksp10L  za I, II , III miejsce medale i dyplomy. 

Startowe broń i amunicja  

– Startowe w każdej konkurencji 50zł.  

- Członkowie Klubu ”Szarotka”  30zł .Członkowie Klubu „Szarotka” do 21 roku życia 15zł . Startowe należy wpłacić przed 

rozpoczęciem udziału w zawodach u prowadzącego listę startową . 

Broń i amunicja: 

 Broń i amunicja własna ,lub broń nieodpłatnie a amunicję odpłatnie zapewnia Organizator. 

Uwaga ! 

-Konkurencja Pcz20d .Dopuszczone tylko pistolety semi-auto  z kolbą (np. P-08 c-96,Vis, Rak, Uzi , Thompson ,  Ppsz , Pps ,  

mile widziane konstrukcje wojenne ),przyrządy celownicze  mechaniczne (muszka szczerbinka ,przeziernik ) . Pozycja stojąc 

.25m Tarcza sportowa NT 23p duża. Amunicja sportowa pistoletowa. Próbne 5 strz. , oceniane 2 x 10strz.  

-Konkurencja Ksp15  .Dopuszczone tylko karabiny sportowe bocznego zapłonu Wz.48  tzw. „Radomki”  Trzy pozycje : leżąc, 

stojąc ,klęcząc .Tarcza   NT 23p mała, 50m  . Próbne 5 strz. Oceniane 3x 5strz. 

-Konkurencja Ksp10l . Dopuszczone tylko karabiny sportowe bocznego zapłonu . Przyrządy celownicze optyka .Pozycja leżąc 

bez pasa sportowego ,bez podpórek . Tarcza sportowa PPN . Strzały próbne bez limitu ,oceniane 10strz. Ocenianie :pole 

białe -0 pkt  , 10-to1pkt, 9to 2pkt , 8 to 3pkt ……1 to 10pkt. Przestrzeliny dotykające się są liczone jako jedna z wartością 

przestrzeliny znajdującej się jak najbliżej środka tarczy. 



Postanowienia końcowe: 

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

Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską 

 

 

 

 


