
 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

 

 

Cel  zawodów: 

- Wyłonienie mistrzów okręgu w poszczególnych kategoriach wiekowych i OPEN 

Organizator  zawodów: 

- Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie; 

  siedziba: ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków  

- Internet - oficjalna strona MZSS:  www.mzss.pl; 

Termin i miejsce  zawodów: 

- termin przeprowadzenia konkurencji: 15-16.12.2018 r.; 

- zakończenia konkurencji: Kpn - 15.12.2018, Ppn i LSM - 16.12.2018r.  

- adres strzelnicy: Strzelnica pneumatyczna TS ”Wisła” ul. Reymonta 22 

Uczestnictwo: 

- zawodniczki i zawodnicy wszystkich kat. wiekowych posiadający aktualną 

  licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

Klasyfikacje: 

- indywidualna w poszczególnych kat. wiekowych i odrębna dla konkurencji OPEN oraz   

  klubowa. Punkty do klasyfikacji klubowej naliczane będą z wszystkich klasyfikacji  

  indywidualnych wg  następującej zasady: I m - 6 pkt., II - 4 pkt., III - 3 pkt., IV - 2 pkt.,  

  V - 1 pkt. - niezależnie od ilości zawodników sklasyfikowanych w danej konkurencji 

Nagrody: 

- za miejsca I-III  w klasyfikacjach indywidualnych - dyplomy i medale. Za miejsce I-III w  

  klasyfikacji klubowej - dyplomy i puchary 

Koszty  uczestnictwa:  

- startowe w wysokości: młodzicy - 25,00 zł (MZSS pokrywa startowe młodzików z  

  klubów zrzeszonych w MZSS), pozostałe kat. wiekowe i OPEN - 50,00 zł za konkurencję 

   

Sprawy  różne: 

- przydział stanowisk dla klubów w  poszczególnych zmianach zostanie dokonany po  

  zamknięciu zgłoszeń i zamieszczony na stronie internetowej MZSS; 

- kontrola broni wyrywkowa po konkurencji  

- po zakończenia w niedzielę konkurencji Ppn, rozlosowane zostaną dwie nagrody rzeczowe  

  wśród młodzików, którzy brali udział w LSM i startowali w Mistrzostwach MZSS 

   

 

 

Otwarte Mistrzostwa MZSS 

w strzelaniu z broni pneumatycznej 

Kraków, 15-16.12.2018 r. 

 

 

http://www.mzss.krakow.pl/


Program zawodów 
 

15.12.2018 - sobota 

10m 

8:00 próbne 8:15-9:45 Karabin pneumatyczny 50, 60  

10:05 próbne 10:20-11:50 Karabin pneumatyczny 50, 60   

12:10 próbne 12:25-13:40 Karabin pneumatyczny 40, 50  +  40 OPEN 

14:00 próbne 14:15-15:30 Karabin pneumatyczny 40, 50  

16.12.2018. - niedziela 

10m 

8:00 próbne 8:15-9:45 Pistolet pneumatyczny 50, 60  

10:05 próbne 10:20-11:50 Pistolet pneumatyczny 50, 60 

12:10 próbne 12:25-13:40 Pistolet pneumatyczny 40, 50  + 40 OPEN 

 14:00 próbne 14:15-15:30 Pistolet pneumatyczny 40, 50  

Komunikat klasyfikacyjny 

Uwaga: w zależności od liczby zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom !!!  

Zgłoszenia - Zgłoszeń, tylko drogą elektroniczną należy dokonać  do dnia 8.12.2018 r. Zgłoszenia 

   po tym terminie mogą być przyjmowane warunkowo 

- Adres przesyłania zgłoszeń:  e- mail: bogd21@op.pl   

- rodzaj zgłoszeń: ilościowe - prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do   

  Otwartych Mistrzostw MZSS zamieszczonym na stronie MZSS 

- wszelkich informacji telefonicznych udziela: Kisielnicki Bogusław tel. 513-036-888 

  Uwaga:  - W dniu 15.12.2018 r. na strzelnicy TS „Wisła” Kraków ul Reymonta 22, przeprowadzone  

  zostaną Finały konkurencji karabinowych w kolejności: Kpn mężczyzn, Kpn kobiet. 

  Początek finałów około godz. 16:00. Przewidywany czas każdego finału około jednej 

  godziny;  

  Finały konkurencji pistoletowych przeprowadzone zostaną na strzelnicy TS „Wisła” w dniu 

  16.12.2018 r. w kolejności: Ppn mężczyzn, Ppn kobiet. Początek finałów około godz. 16:00. 

  Przewidywany czas każdego finału około jednej godziny; 
 

- Do Finałów kwalifikują się zwycięscy w kat. młodzik/ka oraz  zawodnik/ka, którzy 

  uzyskają kolejno siedem najlepszych przeciętnych liczonych z wyników uzyskanych w 

 konkurencji, (w przypadku równych wyników decyzje o awansie na podstawie ilości 

  wewnętrznych 10-tek w ostatnich seriach) niezależnie od kat. wiekowej z podziałem na: 

  kobiety, mężczyźni oraz pistolet i karabin;  

 

  - Listy zawodniczek/ków, którzy zakwalifikowali się do Finałów w konkurencjach Kpn, Ppn 

  wywieszona będą na strzelnicy bezpośrednio po zakończeniu konkurencji;  

 

 - W przypadku absencji zawodnika w Finale - może w nim brać udział zawodnik  z kolejnym, 

  niższym wynikiem. 

  Zawodnicy startujący w finale powinni stawić się na strzelnicy co najmniej 30 minut przed 

  jego   rozpoczęciem;  

 

 - Za zajęcie I-III miejsca w Finałach zawodnicy otrzymają okolicznościowe medale i dyplomy, 

  które wręczane zostaną po ich zakończeniu;  

 

 - W przypadku przekroczenia ilości zgłoszeń w stosunku do zaplanowanych zmian - zawodnicy 

    z krakowskich klubów będą mogli strzelić swoją konkurencję, na dodatkowej zmianie/ach w 

    dniu 14.12.2018, początek godz. 15:00.         
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