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Wisła 10X Open 
Całoroczny Turniej Pneumatyczny  

X Runda – 17-18.12.2022  

REGULAMIN ZAWODÓW 

1. CEL ZAWODÓW 

Rywalizacja sportowa. 
Zdobywanie norm wynikowych na klasy sportowe i odznaki strzeleckie. 
Przygotowanie do startu i rywalizacji w zawodach ogólnopolskich. 
Wyłonienie najlepszych zawodników w V Rundzie oraz zdobywanie punktów w 
klasyfikacji Całorocznego Turnieju Pneumatycznego Wisła 10X Open. 
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 

17.12.2022 – Sobota – KPN40 Open, PPN40 Open 

Wejście na 
stanowiska 

Strzały próbne Strzały oceniane 

8:35 8:45 9:00 – 10:00 

10:05 10:15 10:30 – 11:30 

11:35 11:45 12:00 – 13:00 

Finały 

  Reporting Finał 

KPN + PPN 13:15 13:45 

18.12.2022 – Niedziela – KPN20 Open, PPN20 Open 

Od 10:00 wg osobnego programu 
Zawody dla klubowiczów, zaliczane do przedłużenia licencji. 
Niedzielne zawody NIE SĄ ZALICZANE do klasyfikacji turnieju Wisła 10X Open 

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. 

6. KLASYFIKACJA 

Indywidualna, Open w kategoriach: pistolet, karabin – X Runda. 
Indywidualna, Open w kategoriach: pistolet, karabin – w turnieju Wisła 10X Open. 

7. NAGRODY 

Za miejsca 1-6 w X Rundzie – dyplomy, 
Za miejsca 1-3 w finale turnieju Wisła 10X Open – nagrody finansowe 
(wg regulaminu Wisła 10X Open). 
Za miejsca 1-8 w finale turnieju Wisła 10X Open – dyplomy. 
 
Regulamin Całorocznego Turnieju Pneumatycznego Wisła 10X Open. 

8. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia pisemnie wyłącznie w załączonym formularzu zgłoszeniowym (formularz 
należy najpierw pobrać na swój dysk, a następnie uzupełnić) należy przesłać na 
adres zgloszeniawisla@gmail.com 
Chęć startu w niedzielnych zawodach prosimy zgłaszać poza formularzem 
zgłoszeniowym do kierownika zawodów. 
Termin zgłoszeń upływa 15.12.2022. 
Aktualną dostępność miejsc na poszczególnych zmianach można sprawdzić na 
listach startowych.  
Zgłoszenia po terminie będą przyjmowane warunkowo, w miarę wolnych miejsc.  

https://drive.google.com/file/d/1lakeYwCZ752hGGhWb8PRuyWInX99NaZx/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwsp95XF2QOywLyFgBz6i6V9ZG_xEhYX/edit?usp=share_link&ouid=101158674648586475945&rtpof=true&sd=true
mailto:zgloszeniawisla@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPoUUMxmxJ6YslMSNYnS9TImgNC-c1zF/edit?usp=share_link&ouid=101158674648586475945&rtpof=true&sd=true
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9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe: 50zł od konkurencji. 
Startowe PK: 40zł od konkurencji. 
Startowe w niedzielnych strzelaniach dla członków TS Wisła – bezpłatnie. 
 
Zgodnie z ustaleniami Ligii Strzeleckiej Młodzika, młodzicy z woj. małopolskiego 
mogą startować PK bez opłaty startowej (dodatkowa opłata 10zł w przypadku startu 
zaliczanego do klasyfikacji końcowej Wisła 10X Open). 
 
Opłaty startowe będą przyjmowane w dniu zawodów. 
Istnieje możliwość dokonania opłaty 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. 

10. SPRAWY RÓŻNE 

Zawody odbywają się zgodnie z aktualnymi przepisami ISSF oraz PZSS (wykaz 
najważniejszych zmian obowiązujących od 9.04.2022 w załączniku). 
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. 
 
Parking 
Informacje odnośnie dostępności parkingu zostaną podane bezpośrednio przed 
zawodami. 
 
FINAŁ 
Na zakończenie X rundy Całorocznego Turnieju Pneumatycznego Wisła 10X Open 
przeprowadzone zostaną strzelania finałowe mające wyłonić zwycięzców całego 
Turnieju. 
Do strzelań finałowych w trakcie X rundy kwalifikują się zawodnicy z miejsc 1-8 w 
klasyfikacji łącznej Turnieju po X rundzie. W razie nieobecności któregoś z 
zawodników finał rozegrany zostanie w niepełnym składzie osobowym (nie 
przewiduje się uzupełniania finału zawodnikami z kolejnych miejsc w klasyfikacji 
łącznej Turnieju). 
Finał zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi przepisami, w pełnej formule. 
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Skrócony wykaz zmian przepisów ISSF od 5.09.2022 

Kwalifikacje: 

Czas przedprzygotowawczy wynosi aktualnie 10minut. 

Finały: 

Finały przybierają formę Eliminacji oraz Meczu o Złoto. 

W Eliminacjach zawodnicy strzelają 3 serie 5 strzałowe w czasie 4min10s każda 

(5min w przypadku tarcz papierowych). O wyniku zawodnika decyduje łączna 

wartość strzałów w ocenie dziesiętnej. Po 15 strzałach (3x5) eliminowani są 

zawodnicy z miejsc 7 i 8. Po kolejnej serii 5 strzałowej eliminowani są zawodnicy z 

miejsc 5 i 6. Po kolejnej serii 5 strzałowej przyznane zostaje 4 miejsce oraz brązowy 

medal za 3 miejsce. Zawodnicy z miejsc 1 i 2 przechodzą do Meczu o Złoto  

W Meczu o Złoto wcześniejsze wyniki są zerowane. Zawodnicy oddają pojedyncze 

strzały w czasie 50s. Po ocenie tarcz przyznawane są punkty: zawodnik z wyższą 

wartością strzału otrzymuje 2pkt, z niższą 0pkt (po 1pkt w przypadku remisu). 

Pierwszy zawodnik, który zdobędzie 16pkt wygrywa złoty medal. 

 

 


