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Sekcja Strzelecka TS WISŁA Kraków organizuje: 

 

Otwarte Mistrzostwa 

Małopolskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego 
 

w konkurencjach pneumatycznych  

 

Kraków, 3-4.12.2022 r. 

 

 

 

 

Partnerem tytularnym 

oraz fundatorem nagród dla zwycięzców jest  

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego 

 



Aktualizacja: 28.11.2022 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

1. CEL ZAWODÓW 

• Wyłonienie Mistrzów MZSS w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

• Wyłonienie Klubowego Mistrza MZSS 

• Rywalizacja sportowa. 

• Zdobywanie norm wynikowych na klasy sportowe i odznaki strzeleckie. 

• Przygotowanie do startu i rywalizacji w zawodach ogólnopolskich. 

• Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

• Integracja środowiska strzeleckiego. 
 

2. ORGANIZATOR 

Towarzystwo Sportowe WISŁA Kraków Sekcja Strzelecka 
30-059 Kraków 
Ul. Reymonta 22 

 strzeleckawisla 
Kierownik zawodów: Piotr ZYGMUNT 
tel.: +48 606 626 556 
e-mail: tswislastrzelnica@gmail.com 
 

3. MIEJSCE ZAWODÓW 

Strzelnica pneumatyczna TS WISŁA Kraków 
ul. Reymonta 22a (tzw. Nowa Hala), 2 piętro. 
30-059 Kraków 

  

https://www.facebook.com/strzeleckawisla
mailto:tswislastrzelnica@gmail.com
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4. PROGRAM ZAWODÓW 

3.12.2022 - Sobota 

Wejście na 
stanowiska 

Strzały próbne Strzały oceniane Konkurencje 

8:50 9:00 9:15 – 10:15 KPN40 

10:20 10:30 10:45 – 11:45 KPN40 

Dekoracja za konkurencje KPN40 

12:05 12:15 12:30 – 14:00 KPN50/KPN60 

14:05 14:15 14:30 – 16:00 KPN60 

Dekoracja za konkurencje KPN50 oraz KPN60 

16:35 16:45 17:00 – 18:30 PPN60 

4.12.2022 - Niedziela 

Wejście na 
stanowiska 

Strzały próbne Strzały oceniane Konkurencje 

8:50 9:00 9:15 – 10:15 PPN40 

10:20 10:30 10:45 – 12:00 PPN40/PPN50 

12:05 12:15 12:30 – 14:00 PPN50/PPN60 

Dekoracja za konkurencje PPN40 oraz PPN 50 

14:20 14:30 14:45 – 16:15 PPN60 

16:20 16:30 16:45 – 18:15 PPN60 

Dekoracja za konkurencje PPN60 

W zależności od ilości zgłoszeń program godzinowy może ulec zmianom. 

5. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą brać udział wszyscy zawodnicy posiadający licencję PZSS oraz 
zawodnicy zagraniczni w kategoriach wiekowych: senior, seniorka, junior, juniorka, 
junior młodszy, juniorka młodsza, młodzik, młodziczka. 
Zawodnicy startujący w kategorii młodzik/młodziczka nie muszą posiadać aktualnej 
licencji PZSS. 
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6. KLASYFIKACJE 

• Indywidualna 
o Klasyfikację indywidualną przeprowadza się na podstawie wyników 

kwalifikacji. Finałów nie rozgrywa się. 

• Klubowa 
o Klasyfikację klubową przeprowadza się na podstawie punktów 

przyznawanych za miejsca zawodników danego klubu w poszczególnych 
konkurencjach według poniższej tabeli 
 

  
Seniorki, Seniorzy, Juniorki, 
Juniorzy 

Pozostałe kategorie 
wiekowe 

Miejsce Punkty Punkty 

1 10 15 

2 8 12 

3 6 10 

4 5 8 

5 4 6 

6 3 5 

7 2 4 

8 1 3 

 
o W przypadku gdy w danej konkurencji wystąpi mniej niż ośmiu 

zawodników,  zawodnik, który zajął ostatnie miejsce zdobywa liczbę 
punktów przewidzianą dla ósmego miejsca z powyższej tabeli. Kolejny 
punktujący zawodnik zdobywa liczbę punktów przewidzianą dla miejsca 
siódmego i tak kolejno, aż do przyznania punktów dla zwycięscy. 

 

7. NAGRODY 

Indywidualne: 

• Za miejsca 1-3 – medale, 

• Za miejsca 1-6 – dyplomy 

• Zwycięzca każdej konkurencji otrzymuje tytuł Mistrza MZSS. 
 
Klasyfikacja klubowa 

• Za miejsca 1-3 – puchary 

• Za miejsca 1-8 – dyplomy 

• Zwycięzca klasyfikacji klubowej otrzymuje tytuł Klubowego Mistrza MZSS. 
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8. ZGŁOSZENIA 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń wyłącznie przy pomocy tego formularza: 
2022 Formularz zgłoszeniowy Mistrzostwa MZSS 
 
Uwaga: 
Formularz należy najpierw pobrać na swój dysk, a następnie uzupełnić i przesłać na 
adres: zgloszeniawisla@gmail.com 
 
Termin zgłoszeń upływa 27.11.2022. 
Aktualne listy startowe można sprawdzić pod linkiem: 
Listy startowe - Mistrzostwa MZSS  
 
Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane warunkowo, w miarę wolnych miejsc. Za 
zgłoszenie zawodników po w/w terminie będzie pobierana dodatkowa opłata w 
wysokości 50% startowego za każdą konkurencję. 
Odwołanie zawodnika bez obowiązku uiszczenia opłaty startowej może nastąpić 
najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zawodów, po tym terminie będzie pobierana 
opłata w wysokości 50% startowego za każdą konkurencję, w której zawodnik był 
zgłoszony. 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata startowa dla wszystkich kategorii wiekowych – 50 zł. 
Opłaty startowe dla Młodzików zrzeszonych w klubach MZSS nie będą 
pobierane – pokrywa je MZSS 
 
Opłaty startowe będą przyjmowane w dniu zawodów. 
Istnieje możliwość zapłaty przelewem na konto (konieczne przedłożenie 
potwierdzenia przelewu w dniu zawodów lub przesłania go mailem razem ze 
zgłoszeniem): 
 

83249000050000460086626334 
Tytułem: NAZWISKO Imię, opłata startowa 
 

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, zakwaterowania ani wyżywienia. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aiYJlKqaM0UdqABWv_zImLFguj7UAGkm/edit?usp=sharing&ouid=101158674648586475945&rtpof=true&sd=true
mailto:zgloszeniawisla@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1F0ZambkUZ1eBjNDkguqDBPRq1OMGyfGL/view?usp=share_link
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10. SPRAWY RÓŻNE 

Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami ISSF oraz PZSS. 
 
Zawody odbywają się na tarczach papierowych: 

• KPN – po 1 strzale do tarczy; 

• PPN – po 2 strzały do tarczy. 
 
Organizator dopuszcza udział sędziów i osób funkcyjnych w zawodach. 
 
Informacje o dostępności parkingu zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych 
drogą mailową wraz z listami startowymi przed zawodami. Informacje te, jak i listy 
startowe, zostaną także opublikowane na stronie organizatora  strzeleckawisla 
 

https://www.facebook.com/strzeleckawisla

