
 

 

 

                                               
                                                                                                   

             

11995577  ––  22002222   65 lat LOK KŻR „KOMUNALNI” w KALISZU 

REGULAMIN 

zawodów strzeleckich z broni pneumatycznej 

TURNIEJ STRZELECKI O TYTUŁ MISTRZA ZIMY 2022 

 
1.  Cel zawodów: 

    - popularyzacja  sportu  strzeleckiego 

    - integracja różnych  instytucji oraz środowiska strzeleckiego 

 

2.  Nazwa zawodów: 
    - turniej strzelecki o tytuł  Mistrza Zimy  2022 

                                                                                                                                                          

3. Organizator zawodów: 
    - LOK KŻR „KOMUNALNI” w Kaliszu 

 

4. Miejsce i termin  zawodów: 
    -  06, 13, 20  lutego 2022 roku (niedziela)  godz: 09.00-14.00 

    -  strzelnica przy ul. Piskorzewskiej 9 

 

5. Konkurencja: 
    -   pistolet pneumatyczny (ppn- 40) 

 

6. Przebieg zawodów:  
    - zawodnicy  strzelają sześć razy tj:                                                                                                                                                                                                                                       

06  lutego, 13 lutego,  20 lutego (jednego dnia można strzelać (od1 do 6 razy) 

    - do końcowego wyniku zalicza się cztery najlepsze wyniki uzyskane w 6 strzelaniach. 

      ( dwa najsłabsze wyniki odrzuca się ) 

    - każdy zawodnik w każdej serii oddaje 10 strzałów ocenianych i max.5 strzałów próbnych 

 

6. Warunki uczestnictwa:  
    - zawodnicy  indywidualni 

    - opłata startowa 5 zł. od zawodnika w każdej serii     

 

7. Broń i amunicja: 
    - broń i amunicję zabezpiecza organizator. 

    - można strzelać z własnej broni 

 

 



 

 

 

 

8. Klasyfikacja indywidualna w kategorii open. 
    - w danej konkurencji ( o zajętym miejscu decyduje ilość punktów uzyskana przez zawodnika, 

      w przypadku równej ilości punktów decyduje większa ilość 10-tek,9-tek,8-mek,itd. 

 

Jeżeli nie można rozstrzygnąć o kolejności zajętego miejsca, sędzia główny zawodów 

zarządza o rozegraniu konkurencji: ZŁOTY STRZAŁ 

 

9. Nagrody: 

      strzelanie nr1    I-III miejsce puchary, dyplomy         
               

10.Postanowienia  końcowe: 
     - interpretacja niniejszego regulaminu  należy wyłącznie do Sędziego Głównego. 

     - wręczenie wyróżnień nastąpi podczas zbiórki  żołnierskiej w dniu 25 lutego 2022 roku. 

       (piątek) o godz: 17.00 w lokalu klubowym przy ul.Piskorzewskiej 9 

 
11. Konkurencje: 

  

 

      Strzelanie nr 1 z pistoletu  pneumatycznego 
 

      Cel:                    tarcza sportowa    

      Odległość:         10 m 

      Ilość naboi:        15 szt. ( 5 szt.seria próbna + 10 szt. seria oceniana )   

      Postawa:             stojąc z jednej ręki  lub oburącz  

      Czas:                   czas przygotowawczy i strzały próbne, 5 minut – max.5 strzałów 

                                  liczba strzałów ocenianych i czas konkurencji, 10 strzałów - 15 minut 

      Punktacja:           zgodnie z przestrzelinami w tarczy. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich. 
 

ORGANIZATOR 
 

                                                                                  

 

 

         

 
                                                                                                                                                                        


