
ORGANIZATOR: Klub Strzelecki LOK „Szarotka” Nowy Targ 

Małopolskie Mistrzostwa Weteranów 

Miejsce: Nowy Targ 02.08.2020 r. 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

Konkurencje: pistolet, karabin, 

Zawody: SK, 

Kategoria wiekowa: Open, 

Cel zawodów: 

Popularyzacja strzelectwa sportowego, umożliwienie sportowej rywalizacji członkom PZSS, 

wyłonienie zwycięzców. 

Miejsce i termin zawodów: 

Strzelnica LOK Nowy Targ ul. Sybiraków 45, dnia 02.08.2020r. 

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

Konkurencje: 

1. Pistolet sportowy   Psp30d, 

2. Karabin sportowy   Ksp40 L, 

3. Karabin wyborowy bocznego zapłonu 10  Kwbz10, 

4. Karabin pneumatyczny  Kpn40, 

5. Pistolet pneumatyczny  Ppn40, 

Klasyfikacja: 

Indywidualna w każdej konkurencji. 

Wyróżnienia za konkurencje: 

• Psp30d i Ksp40L   I, II, III - puchary. 

• Kpn40, Ppn40 i Kwbz10  I, II, III - miejsce medale i dyplomy. 

Startowe: 

• Osoby spoza Klubu KS LOK „Szarotka” w każdej konkurencji 35zł. 

• Członkowie Klubu „Szarotka” 25zł. Członkowie Klubu „Szarotka” do 21 roku życia 10zł. 

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! W konkurencji Kwbz10, są dopuszczone są tylko karabiny sportowe bocznego 

zapłonu.  

Przyrządy celownicze - optyka. Pozycja leżąc, bez pasa sportowego, karabin może być 

podparty (za wyjątkiem przyrządów do przystrzeliwania broni). Strzały próbne (dwie tarcze) 

bez limitu, czas 5 min., oceniane 10 strz. (po 2 strzały do pięciu tarcz). Czas konkurencji 10min. 

Postanowienia końcowe: 

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

2. Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską. 
3. W zawodach mogą wziąć udział tylko osoby posiadającą aktualną licencją zawodniczą (do 

wglądu), 
4. Informacje dodatkowe: W związku z obowiązującymi w dalszym ciągu obostrzeniami 

związanymi z koronawirusem, proszę o przestrzeganie dodatkowych zasad 
obowiązujących w trakcie zawodów tj: 

• Rejestracja zawodników będzie odbywała się w innych pomieszczeniach  
z zachowaniem dystansu 1,5 m, 

• Na stanowiska strzeleckie wchodzą tylko osoby zapisane na strzelanie, 

• Oczekujący na start zawodnicy pozostają na zewnątrz budynku lub innych 
pomieszczeniach z zachowaniem dystansu 1,5 m, 

• Wręczenie pucharów, medali i dyplomów odbędzie się po zawodach, 

• Środki dezynfekujące zapewnia organizator, 

 


