
Program zawodów 
Małopolska Liga Śrutowa - Runda V 

 
 

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

 
2. Miejsce i data rozgrywania zawodów: 

26-VII-2020 g.9:00 – 15:00  / Strzelnica Kraków, Pasternik 128 
 

3. Rozgrywane konkurencje: 
 

Lp. 
Nazw 

skrócona 
Pełna nazwa konkurencji Miejsce rozgrywania 

1 TRAP25 TRAP 25 Teren zewnętrzny 

2 D-TRAP50 Doubel TRAP 50 Teren zewnętrzny 

3 SKEET SKEET 25 Teren zewnętrzny 

Konkurencje dodatkowe organizatora 

4 StSt Strzelba dynamiczna – Standard Teren zewnętrzny 

5 StOp Strzelba dynamiczna – Open Teren zewnętrzny 

6 KSemiAuto Karabin SemiAuto .22LR (10 + 10 dwie postawy) Pawilon 50m 

7 KSnajper Karabin Snajper .22LR – OPEN (20 strzałów) Pawilon 50m 

8 Kdw20L Karabin dowolny 20 – postawa leżąc Pawilon 50m 

Konkurencja SPECJALNA 

9 KSnajperJU Karabin Snajper .22LR – OPEN (20 strzałów) – Junior Pawilon 50m 

 

4. Zapisy 

Zgłoszenia udziału w zawodach przyjmowane są do 25-VII-2020 do g. 20:00, tylko i wyłącznie drogą 
elektroniczną za pośrednictwem aplikacji https://zawodnik.rezultaty24.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 za pośrednictwem 
aplikacji zawodnik.rezultaty24.pl 
 
Zgłoszenia do konkurencji Snajper .22LR Junior – konkurencja przezanczona wyłącznie dla dzieci, 
zgłoszenia należy przysłać na e-mail: zawody@kksarsenal.pl (Imię, Nazwisko, Rok ur. ) 
 

5. Opłata  

- wpisowe na zawody - 20zł 

- opłata startowa 30zł / za każą konkurencje 

- TRAP25 – dopłata 20 zł ( rzutki ) 

- Double TRAP50 – dopłata 40zł ( rzutki ) 

- SKETT – dopłata 20zł ( rzutki ) 

 

- Konkurencja Snajper .22LR OPEN JUNIOR – 20zł (bez opłat wpisowych) –  wiek zawodnika min 10lat 

 

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. 

https://zawodnik.rezultaty24.pl/
mailto:zawody@kksarsenal.pl


7. Sprawy organizacyjne 

W czasie trwania zawodów należy stosować zalecenia Ministerstwa Zdrowia związane z reżimem 

sanitarnym. 

 

Z uwagi na uwarunkowania reżimu sanitarnego nie jest przewidziany poczęstunek. 

 

Konkurencja Snajper .22LR – JUNIOR – wiek zawodnika minimum 10 lat, prowadzona będzie 

bezpośrednio nadzorowana przez instruktorów KKS Arsenał, jednej instruktor nadzoruje max 2 

stanowiska. Ostateczna decyzja dopuszczająca zawodnika do udziału w konkurencji leży po stronie 

Instruktora nadzorującego.  

 

Broń i amunicja do konkurencji Snajper .22LR – JUNIOR na zasadach ogólnych 

 

8. Inne 

Na zawodach będzie obserwator MZSS. 


