
Program zawodów 
Jesienny Turniej Strzelecki 

 
 

1. Organizator: 
Krakowski Klub Sportowy Arsenał, Kraków ul. Margaretek 31 
Kontakt tel: 603 641 775 

 
2. Miejsce i data rozgrywania zawodów: 

15 – listopad -2020 Strzelnica Sportowa – Myślenice ul. Zdrojowa 9 
 

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 KpnO Karabin pneumatyczny OPEN Pawilon strzelnica pneumatyczna 

2 PpnO Pistolet pneumatyczny OPEN Pawilon strzelnica pneumatyczna 

 
3. Zapisy 

Zgłoszenia udziału w zawodach przyjmowane są do 14-listopada -2020 do g. 20:00, tylko i wyłącznie 
drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji https://zawodnik.rezultaty24.pl  

 

4. Opłata  

- wpisowe na zawody 20zł 

- opłata startowa 30zł / za każą konkurencje 

- brak wniesienia płatności w terminie 48h od chwili złożenia rezerwacji skutkować będzie 

automatycznym jej anulowaniem 

- konkurencje pneumatyczne dla grupy wiekowej do 15 lat (bez licencji PZSS) – jest zwolniona z opłaty 

startowej, osoba ponosi tylko i wyłącznie opłatę wpisową na zawody 20zł 

 

5. 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/


 

6. Sprawy organizacyjne 
W czasie trwania zawodów z uwagi na reżim sanitarny, każda osoba wchodząca do obiektu oraz wychodząca 

z obiektu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, środki dezynfekcyjne zapewnia organizator.  

 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne, nie przewidujemy w żadnej formie cateringu. 

 

Na zawodach będzie obserwator MZSS. 

 

7. 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. 


