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Zawody ujęte w kalendarzu: 
Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie 

 

 
 

ZALICZANE DO PRZEDŁUŻENIA LICENCJI ZAWODNICZEJ PZSS 
 

Brzeźnica, 23  kwietnia 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:  

Szymon Rypień 
tel. 537 782 445 
email: szymek.rypien@gmail.com 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW           

Data rozgrywania zawodów: 
23.04.2022r.  (prematch 22.04.2022r.) 
 

Miejsce rozgrywania zawodów: 
Strzelnica w Brzeźnicy (Brzezince) koło Skawiny, osie dynamiczne 
49.96345444199745, 19.650060984828368 

4. PROGRAM ZAWODÓW       

Lp. Nazwa skr. Pełna nazwa i opis konkurencji Miejsce 

1 Pistolet 
IPSC 

Pistolet IPSC (production, production optics, 
standard, open oraz PCC): Przewidywane jest 
rozegranie konkurencji na 6 torach, łącznie ok. 135 
strzałów, (wymagane minimum trzy magazynki), pas, 
kabura i ładownice zgodne z przepisami pistoletowymi 
IPSC.  

-Opis przebiegów zostanie podany bezpośrednio przed 
rozpoczęciem konkurencji. 

Osie 
dynamiczne 

 

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  

http://www.kskvg.pl/


 

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 

Zgłoszenia i zapisy:  
https://practiscore.com/wiosna-z-pistoletem-ipsc-pcc/register 

Maksymalna ilość zawodników w meczu głównym to 60, podzielonych na 6 
squadów, po 10 zawodników każdy 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata startowa wynosi 120 zł, a dla strzelców, którzy wyrażą chęć startu 
zarówno w pistolecie jak i w PCC, opłata wynosi 200 zł w sumie.  
Nr rachunku do wpłat: 24 1440 1127 0000 0000 0385 8391 
 

10. SPRAWY RÓŻNE 

 

● 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! 
  
 

https://practiscore.com/wiosna-z-pistoletem-ipsc-pcc/register
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