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Zawody ujęte w kalendarzu: 
Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie 

 

 
 

ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS 
 

Pasternik , 26 marca 2023 r.  



Program zawodów strzeleckich 

1. CEL ZAWODÓW        

Rywalizacja sportowa, popularyzacja sportu strzeleckiego, wyłonienie 
zwycięzców w poszczególnych dyscyplinach spośród puli zawodników.  

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Klub Strzelecki KS KVG 
Paczółtowice 328 
32-065 Krzeszowice 
www.kskvg.pl 
 
Licencja PZSS - LK-1020/2023 

Kierownik zawodów:  

Łukasz Dej 
tel. 506 000 143 
email: lukaszdej79@gmail.com 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW           

Data rozgrywania zawodów: 
26.03.2023r. / Start zawodników od godziny 9:00 / 
 

Miejsce rozgrywania zawodów: 
Strzelnica PASTERNIK 

4. PROGRAM ZAWODÓW       

Lp. Nazwa skr. Pełna nazwa i opis konkurencji Miejsce 

1 Psp20 Pistolet sportowy Psp 20: obowiązuje postawa 
stojąca, strzał z wolnej ręki. Odległość 25m, cel – 
tarcza TS-2. Czas – 5 minut na oddanie 5 strzałów 
próbnych oraz dwie oceniane serie 
dziesięciostrzałowe – czas 10 minut. 

Strzelnica 
kulowa, 
stanowiska 
od 1 do 12 

2 Kdw20 Karabin dowolny Kdw 20: obowiązuje postawa 
leżąca, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się 
stosowanie pasów. Odległość 50m, cel tarcza TS-
1. Czas 5 min na oddanie dowolnej liczby strzałów 
próbnych oraz dwie oceniane serie dziesięcio 
strzałowe po 10 min każda. 

Ograniczona liczba miejsc startowych / 25 osób/ 

Strzelnica 
kulowa, 
stanowiska 
od 1 do 4 

http://www.kskvg.pl/


3 TRAP 25 
TRAP 25 – zmiany sześcioosobowe, przewidzianych jest 
5 zmian od godziny 9 do 12:45. Konkurencja 
będzie się opierać na przepisach PZSS i ISSF  
 

Strzelnica  
stanowiska 
TRAP 

4 ShootOff .22lr Pistol ShootOff: obowiązuje postawa 
stojąca, dopuszcza się oddawanie strzałów 
oburącz. Odległość 12m, cele metalowe. 
Dozwolona broń: pistolety i rewolwery bocznego 
zapłonu w kalibrze .22lr. Przyrządy celownicze 
dowolne. Broń rozładowana, podejmowana ze 
stołu, ładowana po sygnale startu, 6 celów dla 
każdego z zawodników, w tym jeden cel kończący 
(oznaczony innym kolorem). Po sygnale 
zawodnicy ostrzeliwują cele w dowolnej kolejności, 
przy założeniu, że cel kończący musi zostać 
ostrzelany jako ostatni. Ostrzelanie celu 
kończącego bez zestrzelenia wcześniej wszystkich 
innych oznacza przegraną. Pojedynki 
bezpośrednie, wygrywa zawodnik, który 
prawidłowo ostrzela swoje cele szybciej niż 
konkurent. Zależnie od ilości zawodników  
w konkurencji, zostanie ona podzielona na fazę 
eliminacyjną i finałową lub przeprowadzona na 
zasadzie każdy z każdym. Przy równej ilości 
zwycięstw pojedynkowych, o kolejności decydują 
pojedynki bezpośrednie.  

Strzelnica 
kulowa, 
pawilon 
50/25m 

5 Rifle 
Challenge 

 
Riffle Challenge .22LR: konkurencja podzielona 
jest na dwie części: część a- strzelana w postawie 
siedzącej/podest/ i część b- strzelana w postawie 
leżącej. W części a- cele stanowią gongi, w części 
b – wahadła. Czas dla cz. a to max. 2 minuty, dla 
cz. b max 2 minuty. Odległość strzelania – 50m. 
Minimalna ilość strzałów dla każdej części to 2. 
Broń ładowana po sygnale startu. W postawie 
siedzącej brak możliwości kontaktu strzelca  
z obiektem innym, niż podłoże; dopuszcza się 
używanie pasa. W pozycji leżącej dopuszcza się 
korzystanie z podpórek. Broń -  dowolny karabin 
bocznego zapłonu .22LR. Dla karabinów 
jednostrzałowych przewidziana bonifikata czasowa 
– 2 sekundy za każdy oddany strzał (prócz 
pierwszego w danej części konkurencji). Liczony 
jest faktor. 

Strzelnica 
kulowa, 
pawilon 50m 

 Strzelba 
Dynamiczna 

-Standard 

-Standard 
manual 

Przewidziane ok. 20-25 strzałów. Konkurencja 
dzieli się na dwie klasy: standard i standard 
manual. W klasie standard manual dopuszczalne 
są wszystkie strzelby powtarzalne (pump-action) 
w kalibrze wymiarowym co najmniej 12. W klasie 
standard dopuszczalne są wszystkie strzelby 
samopowtarzalne w kalibrze wymiarowym co 
najmniej 12. amunicja max 2,5 mm. Szczegóły na 
briefingu przed konkurencją. 

Strzelnica 
śrutowa 

 
 



 
 
We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, 
lunet, kolimatorów i innych celowników elektronicznych, chyba, że opis danej 
konkurencji przewiduje inaczej. 
 

Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych 

Pozostałe zasady przeprowadzenia zawodów będą opierały się na 
przepisach ISSF,  PZSS i IPSC oraz na niniejszym regulaminie zawodów 

5. UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy posiadający aktualną 
licencję PZSS 

 

6. PUNKTACJA 

W każdej konkurencji prowadzona jest punktacja indywidualna. 
 

7. NAGRODY   

Za I–III miejsca w poszczególnych konkurencjach startujący otrzymają 
dyplomy i puchary. 
 

8. ZGŁOSZENIA 

Poprzez portal rezultaty24.pl oraz w dniu zawodów, do godz. 11:00 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe w każdej z konkurencji poza Trap: 45 zł 

Konkurencja TRAP: 70 zł 

Klub Strzelecki KS KVG zapewnia ciepły posiłek i napoje w trakcie zawodów. 

10. SPRAWY RÓŻNE 

 

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie 
potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów. 

 chęć użycia broni klubowej należy zgłosić przed zawodami; 
 Zapraszamy na zawody, życzymy przyjemnego spędzenia czasu  

i osiągnięcia dobrych wyników! 
 
Podczas trwania zawodów na torach przewidzianych do konkurencji 
obowiązuje zakaz treningów oraz jakiegokolwiek przystrzeliwania broni. 


	PROGRAM ZAWODÓW

