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ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS 

 

Myślenice, 6  lutego 2022 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-1020/2021 

Kierownik zawodów:  

Witold Homan 

tel. 601 246 756 

email: witekh@rubikon.pl 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW           

Data rozgrywania zawodów: 

6.02.2022r. 

 

Miejsce rozgrywania zawodów: 

Strzelnica Sportowa „Sport Myślenice” w  Myślenicach, ul. Zdrojowa 9 

49.82445733861391, 19.950689707685754 

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 
po 10 minut każda 

Strzelnica 

kulowa, 
stanowiska 

od 5 do 12 

2 Pcz20 Pistolet centralnego zapłonu Pcz 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 po 10 minut każda 

Strzelnica 

kulowa, 
stanowiska 

od 5 do 12 

3 Kdw20 Karabin dowolny Kdw 20: obowiązuje postawa 

leżąca, strzał z wolnej ręki, dopuszcza się stosowanie 
pasów. Odległość 50m, cel – tarcza TS-1.  

Czas – 5 minut na oddanie dowolnej ilości strzałów 
próbnych oraz dwie oceniane serie dziesięciostrzałowe 

po 10 minut każda 

Strzelnica 

kulowa, 
stanowiska 

od 1 do 4 

http://www.kskvg.pl/


Lp. Nazwa skr. Pełna nazwa i opis konkurencji Miejsce 

4 Pboj10 
Pistolet bojowy 10 strzałów: obowiązuje postawa 
stojąca, dopuszcza się oddawanie strzałów oburącz. 

Odległość: 15m, cel – tarcza TS-9 (francuz). Zawodnik 
po usłyszeniu sygnału wkłada magazynek, 

przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. 
amunicji), oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy, 

zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 

5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do drugiej tarczy 
(bez strzałów próbnych). Za brak trafienia w pole 

oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony 
strzał. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu 

(faktor).  Broń dozwolona – wszelkie pistolety 
samopowtarzalne i rewolwery wymienione w 

Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic, 
Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 

9x19). Nie są wymagane ładownice – magazynki i broń 

podejmowane są ze stołu. 

Strzelnica 
kulowa, osie 

50m 

 
We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, 
lunet, kolimatorów i innych celowników elektronicznych. 

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 medale. 

8. ZGŁOSZENIA 

Poprzez portal rezultaty 24.pl oraz w dniu zawodów, do godz. 11:00 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe w każdej z konkurencji: 35zł 

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! 

  

 


