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Program zawodów strzeleckich 

ZAWODY PNEUMATYCZNE KKS ARSENAŁ 
 

1. CEL ZAWODÓW        

 Wyłonieni najlepszych zawodników w poszczególnych rozgrywanych konkurencjach 

 Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja 
strzelectwa sportowego 

 integracja członków KKS Arsenał i całego środowiska strzeleckiego. 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Krakowski Klub Sportowy ARSENAŁ  
Kraków ul. Ptaszyckiego 4 
 
Kierownik zawodów 
Kontakt tel.: 603 641 775   e:mail: klub@kksarsenal.pl 
 

Licencja PZSS - LK-1238/2021 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW           

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

 
Data rozgrywania zawodów: 
 03 grudnia 2022 r.  

4. PROGRAM ZAWODÓW         

W trakcie trwania zawodów zostaną rozegrane konkurencje: 

Lp. Nazwa skr. Pełna nazwa konkurencji Lokalizacja 

1 Ppn40open 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów – OPEN pawilon 10m 

2 Kpn20open 10m Karabin pneumatyczny 20 strzałów – OPEN pawilon 10m 

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

W zawodach pneumatycznych KKS ARSENAŁ mogą brać udział wszyscy zawodnicy zrzeszeni 

w klubach sportowych, posiadający jak i nie posiadający licencję zawodniczą. 

Wszystkie rozgrywane konkurencje rozgrywane w kategorii OPEN bez podziału na kobiety 

i mężczyźni 

6. PUNKTACJA 

W każdej konkurencji prowadzona jest punktacja indywidualna. Konkurencja karabinowa 

Kpn40 oceniana w wartościach dziesiętnych. 

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. 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia udziału w zawodach przyjmowane są do 02-12-2022 do g. 20:00, tylko i wyłącznie 

drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji https://zawodnik.rezultaty24.pl  

w dniu zawodów od 9:00 do 15.00 będzie możliwość wykupienia startów, jednak 

pierwszeństwo w startach będą miały osoby, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłaty 

startowe za pośrednictwem aplikacji https://zawodnik.rezultaty24.pl  

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata startowa za udział w konkurencji  

 Kpn20 oraz Ppn30 – 20zł 

 Kpn40 oraz Ppn40 – 30zł 

 grupa wiekowa MŁODZIK startująca w ramach Ligi Strzeleckiej Młodzika zwolniona 
z opłat za start w konkurencjach. 

 Członkowie klubu KKS-Arsenał – BEZPŁATNIE – pod warunkiem zarejestrowania się na 
zawody w platformie rezultaty24.pl 

 

10. SPRAWY RÓŻNE 

Na terenie obiektu / strzelnicy bark parkingu ! 

W czasie trwania zawodów, dla zawodników nie posiadających własnej broni, organizator 

zapewnia możliwość odpłatnego skorzystania z broni obiektowej. 

https://zawodnik.rezultaty24.pl/
https://zawodnik.rezultaty24.pl/

