
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel  zawodów: 

- uzyskanie wyników kwalifikujących do udziału w Finale OOM 

- popularyzacja strzelectwa sportowego. 

Organizator  zawodów: 

- Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie;  siedziba: ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków,  

  - strona internetowa MZSS:  www.mzss.pl 

Termin i miejsce  zawodów: 

- termin przeprowadzenia konkurencji: 29-30.06. 2019 r. (wg programu), 

- zakończenia zawodów w niedzielę 30.06.2019 r. około godz. 15:00  

- adres strzelnicy: Strzelnica TOSiSS LOK Tarnów, ul. Krzyska 17. 

Uczestnictwo: 

- juniorki młodsze i juniorzy młodsi posiadający aktualną licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek  

  Strzelectwa Sportowego. 

Klasyfikacje i punktacje: 
- zgodnie ze Zbiorem Regulaminów PZSS na lata 2017-2020   

Nagrody: 

- za miejsca I-III - medale i dyplomy ( medalami wyróżnieni zostaną zawodniczki/zawodnicy tylko w tych  

  konkurencjach w których będzie przynajmniej 3 startujących)  

- dekoracja podczas zakończeniu zawodów 

Zgłoszenia: 

- termin zgłoszeń  do dnia 20.06.2019r. 

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

- rodzaj zgłoszeń: imienne - prosimy przesyłać tylko na formularzu zgłoszeniowym,  który dostępny jest także w  

  na stronie internetowej  MZSS  

- w zgłoszeniu należy podać pełny numer licencji PZSS 

- przydział stanowisk w konkurencjach  na poszczególnych zmianach zamieszczony będzie po zamknięciu  

  zgłoszeń w na stronie internetowej MZSS  

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

Koszty  uczestnictwa: 

- startowe w wysokości 60 zł za konkurencje, zgodnie z ustaleniami PZSS 

- dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie na własny koszt 

Sprawy  różne: 

- wyniki uzyskane przez zawodniczki i zawodników z klubów zrzeszonych w MZSS, startujących w Eliminacji do 

  OOM, zaliczane będą do klasyfikacji w ramach Otwartych  Mistrzostw Małopolskiego Związku Strzelectwa 

  Sportowego (OM MZSS)    
- rezerwacja noclegów  i wyżywienie we własnym zakresie 

- na strzelnicy dostępny będzie catering 

- konferencja techniczna 28.06.2019 r. na strzelnicy, o godzinie 19:00 

- zawodnicy z klubów niezrzeszonych w MZSS, mogą  - po opłaceniu startowego - strzelać w innych konkurencjach 

  w ramach OM MZSS, lub mieć zaliczony wynik uzyskany w Eliminacjach Strefowych, do klasyfikacji w OM MZSS.  

- konkurencje pneumatyczne rozgrywane będą na tarczach elektronicznych SIUS 

 

   

   

Mistrzostwa  Strefowe Juniorów 

Młodszych 

Tarnów, 28-30.06.2019r. 

 

 

http://www.mzss.pl/
mailto:bogd21@op.pl
mzss.pl/uploads/kalendarz/2019-05-27_FOMM/Formularz%20zg%C5%82oszena%20do%20Elim%20OOM%202019.docx


 

Program zawodów 

29.06.2019r. (sobota) 

Kontrola broni i wyposażenia zgodnie z przepisami 

Dystans próbne oceniane Konkurencja Strzelnica 

25 m 

9:00 Pistolet szybkostrzelny 2x30 

Strzelnica kulowa TOSiSS - oś 25m  
10:00 Pistolet sportowy 30+30 cz.d 

11:45 Pistolet szybkostrzelny 2x30 

12:45 Pistolet sportowy 30+30 cz.sz. 

50 m 9:00 9:15 Karabin sportowy 3x30 Strzelnica kulowa TOSiSS - oś 50m 

30.06.2019r. (niedziela)  Zakończenie zawodów ok. 14.30 

Kontrola broni i wyposażenia zgodnie z przepisami 

10 m 

  8:00   8:15 

Pistolet, Karabin pneumatyczny 50 
Strzelnica pneumatyczna TOSiSS LOK 

 

  9:30   9:45 

11:00 11:15 

12:30 12:45 

rezultaty 

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

Biuro zawodów:  Strzelnica TOSiSS LOK Tarnów, ul. Krzyska 17 czynne: 28.06. od godz. 14:00 w dniach 

 29-30.06. od godz. 7.30. Pobieranie startowego: Skarbnik MZSS p. Krzysztof Suski.  

Zakwaterowanie: Proponowane miejsca zakwaterowania w okolicach strzelnicy: 
 

- Camping 202 „Pod Jabłoniami” 33-100 Tarnów ul. Piłsudskiego 28A, tel/fax: 14 621 51 24, 

  502 562 005, email: recepcja@camping.tarnow.pl     

- Dom Studenta PWSzZ 33-100 Tarnów ul, ul. Słowackiego 7   Recepcja: tel. 14 631 69 01 

- Hotel OHP 33-100 Tarnów  ul. Mościckiego 27, tel: 14 621-72-35, fax: 14 627-64-03 

- Hotel Krzyski 33-100 Tarnów ul. Krzyska 52b, tel: 14 620-11-34, email:  

   recepcja@hotelkrzyski.pl  

- Koszt noclegu od 40 zł za dobę. 

Wyżywienie: We własnym zakresie. 

Istnieje możliwość rezerwacji całodziennego wyżywienia na strzelnicy w cenie 40 

zł  (12+16+12)  za osobę. 

Uwaga: Istnieje możliwość zdeponowania broni palnej w magazynie broni TOSiSS LOK Tarnów. 
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