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Program zawodów strzeleckich 

1. CEL ZAWODÓW 

• Propagowanie strzelectwa sportowego, rozwijanie umiejętności strzeleckich oraz 

umożliwienie rywalizacji sportowej. 

• Wyłonienie najlepszych zawodników indywidualnych w poszczególnych 

rozgrywanych konkurencjach. 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Wojskowy Klub Sportowy „Wawel”  

ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków 

www.strzelnica.wkswawel.pl 

Licencja PZSS - LK-1227/2022 

Kierownik zawodów: Michał Bernaciak 533-343-321 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

• 23-24 lipca 2022 r. 

• ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków  

• strzelnica zlokalizowana jest pod halą sportową, wejście tunelem od strony bieżni 

4. PROGRAM ZAWODÓW 

• 23-24 lipca 2022 r. w godz. 10:00–15:00 

• rejestracja zawodników w godz. 9:30-14:00 

Konkurencje dla zawodników z licencją PZSS (OPEN): 

• Pistolet centralnego zapłonu cz. dokładna 20 strzałów, 25 m 

• Pistolet sportowy cz. dokładna 20 strzałów, 25 m 

• Pistolet bojowy 10 strzałów, 25 m 

• Pistolet standard 20 strzałów, 25 m 

 Konkurencje dla zawodników bez licencji: 

• Dziewczęta i chłopcy w wieku do lat 17 (OPEN): 

o Karabinek bocznego zapłonu 10 strzałów, 25 m 

• Dorośli (OPEN): 

o Karabin centralnego zapłonu 5 strzałów, 25 m 

o Karabinek bocznego zapłonu 10 strzałów, 25 m 

5. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni oraz zawodnicy posiadający 

aktualną licencję zawodniczą PZSS. 

Wszystkie konkurencje rozgrywane są w kategorii OPEN. 

6. PUNKTACJA 

Indywidualna w każdej konkurencji. 

http://www.strzelnica.wkswawel.pl/
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7. NAGRODY 

• za miejsca 1-3 – puchary i dyplomy 

• za miejsca 4-6 – dyplomy 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem +48 533 343 321 lub w 

dniu zawodów w godz. od 9:30 do 14:00. 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

• za 1-2 konkurencje – po 35 zł od konkurencji 

• za 3-4 konkurencje – po 30 zł od konkurencji 

10. SPRAWY RÓŻNE 

1) Możliwość wypożyczenia broni obiektowej do udziału w konkurencji. 

2) Dopuszczona jest broń sportowa bocznego zapłonu, broń sportowa centralnego 

zapłonu, karabinki na amunicję pośrednią. 

3) Szczegóły konkurencji dla zawodników z licencją PZSS: 

a) Pistolet centralnego zapłonu cz. dokładna 20 strzałów: 

• seria próbna 5 strzałów, czas 5 min 

• I seria oceniania 5+5, czas 10 min 

• II seria oceniania 5+5, czas 10 min 

b) Pistolet sportowy cz. dokładna 20 strzałów 

• seria próbna 5 strzałów, czas 5 min 

• I seria oceniania 5+5, czas 10 min 

• II seria oceniania 5+5, czas 10 min 

c) Pistolet bojowy 10 strzałów 

• I seria oceniana 5+5, czas 1 minuta 

d) Pistolet standard 20 strzałów 

• seria próbna 5 strzałów, czas 150 sekund 

• I seria oceniana 10 strzałów, czas 150 sekund 

• II seria oceniana 10 strzałów, czas 20 sekund 

5) Szczegóły konkurencji dla zawodników bez licencji PZSS 

a) Karabinek bocznego zapłonu Tippmann M4-22 

• seria próbna 3 strzały, czas 5 minut 

• I seria oceniana 10 strzałów, czas 10 minut 

b) Karabin centralnego zapłonu Scorpion EVO S1 

• seria próbna 3 strzały, czas 5 minut 

• I seria oceniana 5 strzałów, czas 10 minut 


