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Program zawodów  

LIGA NAJMŁODSZYCH STRZELCÓW 
 

1. CEL ZAWODÓW        

 Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych rozgrywanych rundach 
w konkurencji Pistolet Pneumatyczny 40 strzałów  

 Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja 
strzelectwa sportowego 

 integracja najmłodszych zawodników i całego środowiska strzeleckiego. 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Krakowski Klub Sportowy ARSENAŁ  
Kraków ul. Ptaszyckiego 4 
 
Kierownik zawodów: Marcin Nowak 
Kontakt tel.: 536 288 095   e:mail: klub@kksarsenal.pl 
 

Licencja PZSS - LK-1238/2022 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW           

Miejsce rozgrywania zawodów: 
Strzelnica pneumatyczna – Kraków, ul. Centralna 60 

 
Data rozgrywania zawodów: 
 Runda 1 - 28 stycznia 2023 r.  

4. PROGRAM ZAWODÓW         

W trakcie trwania zawodów zostaną rozegrane konkurencje: 

Lp. Nazwa skr. Pełna nazwa konkurencji Lokalizacja 

1 Ppn40p 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – podpórka 
broni - młodzicy 

pawilon 10m 

2 Ppn40p 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – podpórka 
broni - młodziczki 

pawilon 10m 

3 Ppn40 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – młodzicy pawilon 10m 

4 Ppn40 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów - młodziczki pawilon 10m 

Uwaga: wszystkie konkurencje rozgrywane na tarczach elektronicznych SIUS   
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5. UCZESTNICTWO 

W zawodach pneumatycznych LIGA NAJMŁODSZYCH STRZELCÓW mogą brać udział wszyscy 

zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych do 15 roku życia, posiadający jak i nie posiadający 

licencję zawodniczą. Kategoria wiekowa: młodzicy roczniki 2008 i młodsi. 

Wszystkie rozgrywane konkurencje rozgrywane w podziale chłopcy, dziewczęta. 

6. KLASYFIKACJA 

LIGA NAJMŁODSZYCH STRZELCÓW rozegrana będzie w formie 5 rund. W ramach każdej rundy 

prowadzona jest punktacja indywidualna w kategoriach Młodzik, Młodziczka. 

Zgodnie z regulaminem poszczególnych konkurencji zawodnik może startować w postawie 

stojącej lub postawie stojącej z podparciem broni w części lufowej. 

Jeden zawodnik może starować tylko i wyłącznie w jednej konkurencji. 

7. 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. 

 

Za miejsca od 4-go, organizator przewiduje wyróżnienia w formie dyplomu 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia udziału w zawodach przyjmowane są do 26-01-2023 do g. 20:00, tylko i wyłącznie 

drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza. POBIERZ FORMULARZ 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata startowa za udział w konkurencji  – 20zł 
 

10. SPRAWY RÓŻNE 

 Na terenie obiektu / strzelnicy bark parkingu !, prosimy parkować na okolicznych 
parkingach np. Centrum Handlowym M1 – odległość od strzelnicy 300m. 

 Broń oraz śrut – własna uczestników 

 Podpórki broni zapewnia organizator dla wszystkich stanowisk jednakowe 

 Opiekę nad nieletnimi w czasie trwania zawodów sprawuje trener klubu macierzystego 
lub osoba upoważniona  przez opiekuna prawnego. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów 

 Ostateczne decyzje nie ujęte w niniejszym regulaminie podejmuje organizator 

 Organizator zapewnia możliwość odpłatnego korzystania ze strzelnicy do celów 
treningowych w terminie uzgodnionym  indywidualnie (kontakt: Marcin Nowak) 

  

https://kksarsenal.pl/wp-content/uploads/2023/01/Formularz_zgloszeniowy_LNS-2023.xlsx
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Regulamin rozgrywanych konkurencji: 

Nazwa skrócona: Ppn40 

Pełna nazwa konkurencji: 10m Pistolet pneumatyczny 40 

Postawa Stojąca wg. ISSF/PZSS – (z jednej ręki) 

Broń: Dowolny pistolet pneumatyczny spełniający wymogi ISSF dla Ppn 

Tarcza: Tarcza elektroniczna SIUS 

Przebieg konkurencji 15min - czas przygotowawczy i strzały próbne 
50min - strzały oceniane 

  

Nazwa skrócona: Ppn40p 

Pełna nazwa konkurencji: 10m Pistolet pneumatyczny 40 - podpórka 

Postawa Stojąca wg. ISSF/PZSS – (z jednej ręki) – broń podparta w części 
lufowej, przez położenie na przygotowanych podporach stałych. 
Wysokość podpory dostosowana każdorazowo do oczekiwań 
zawodnika. Podpora nie może być połączona w sposób stały w bronią. 

Broń: Dowolny pistolet pneumatyczny spełniający wymogi ISSF dla Ppn 

Tarcza: Tarcza elektroniczna SIUS 

Przebieg konkurencji 15min - czas przygotowawczy i strzały próbne 
50min - strzały oceniane 

 


