
 
PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW 

„MIKOŁAJKOWE ZAWODY DYNAMICZNE KS KVG” 
 

1. Zawody przeprowadzone zostaną 10.12.2017 w Krakowie na strzelnicy kulowej 
Pasternik, na osiach myśliwskich i trapowej w przypadku strzelby. Początek zawodów o 
godzinie 9.00.  

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.  
3. Program i przebieg konkurencji:  

- Strzelba dynamiczna (standard manual, standard i modified):  
Konkurencja zostanie rozegrana na 2 torach (tor właściwy + break er). Stosowane cele: 
reaktywne i ceramiczne. Cele reaktywne rozstawiane są minimum 7 metrów w stronę 
kulochwytu od stanowisk, z których można je ostrzelać.  
Dopuszczalne są wszystkie strzelby dla klas standard, standard manual i modified w 
kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja śrutowa.  
Opis przebiegów zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji. 
- Pistolet dynamiczny (production, standard i open): 
Przewidywane jest rozegranie konkurencji na 5 torach pistoletowych, łącznie ok. 92 
strzałów, (wymagane trzy magazynki), pas, kabura i ładownice zgodne z przepisami 
pistoletowymi IPSC. Opis przebiegów zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem 
konkurencji. 

4. Zgłoszenia i zapisy: www.kskvg.pl lub w dniu zawodów. Obie konkurencje zostaną 
rozegrane w 2 zmianach, od  9:00 do 12:00 i od 12:00 do 15:00. Maksymalna ilość osób 
to 42 w przypadku pistoletu i 32 w przypadku strzelby. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

5. Startowe wynosi 90 zł w przypadku konkurencji pistolet dynamiczny i 40 zł w przypadku 
konkurencji strzelba dynamiczna. Dla strzelców, którzy zarejestrują się przez stronę 
internetową i dokonają płatności za startowe przelewem w terminie do 05.12.2017 
opłata  wynosi 70 zł za pistolet dynamiczny i 30 zł za strzelbę dynamiczną. 
Nr rachunku do wpłat: 24 1440 1127 0000 0000 0385 8391 

6. Organizator zapewnia ciepły posiłek i napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.  
7. Za miejsca I–III  w poszczególnych konkurencjach i klasach sprzętowych, startujący 

otrzymają dyplomy i medale.  
8. Pozostałe zasady przeprowadzenia zawodów będą opierały się na przepisach ISSF, PZSS, 

IPSC oraz na niniejszym regulaminie zawodów.  
9. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych 

zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.  
 
Zapraszamy na zawody, życzymy przyjemnego spędzenia czasu i osiągnięcia dobrych wyników!  
Zarząd KS KVG 

http://www.kskvg.pl/

