
Zawody Pneumatyczne 

23.04.2022 Górowo Iławeckie 

  REGULAMIN ZAWODÓW: 

1.Cel zawodów: 

- propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko-

Mazurskiego oraz województw ościennych, 

- rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur 

- zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym 

- popularyzacja strzelectwa sportowego 

2.Organizator: 

-Warmińsko – Mazurski Klub Strzelecki „KORMORAN” w Olsztynie, 

-bezpośredni organizator - Zespół Szkół w Górowie Iławeckim  ul. Wyszyńskiego 1 

-Organizator zawodów- Wojciech Kraft- tel. kom. 511 049 555 

-Kierownik zawodów- Józef  Widun – tel. kom . 504 253 682   

3.Termin i miejsce: 

-Zawody odbędą się w terminie 23.04.2022  

-Miejsce: Strzelnica przy Zespole Szkół w Górowie Iławeckim  ul. Wyszyńskiego 1  

-Zawody ujęte w kalendarzu imprez W-MZSS 

-Rozpoczęcie zawodów - 10:00 

-Zapisy po przybyciu na miejsce do godz. 12:00 

4.Zasady uczestnictwa: 

-W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencje  

-Osoby zainteresowane  uprawianiem strzelectwa sportowego 

-Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości  10zł od konkurencji 

-Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę 



-UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania powinni w trakcie strzelania używać ochronników wzroku 

(okulary). Organizator nie zapewnia ochronników wzroku. Osoby nie posiadające ochronników mogą 

zostać niedopuszczone do strzelania 

5. Zasady punktacji, klasyfikacja: 

-W zawodach prowadzi się klasyfikację indywidualną, z każdej konkurencji oraz łączną z obu 

konkurencji.  

-kategoria junior Ppn 20 

-kategoria junior Kpn 20 

-kategoria senior Ppn 20 

-kategoria senior Kpn 20 

-indywidualna open z podziałem na konkurencje pistolet i karabin pneumatyczny 

-oraz klasyfikacja łączna z obu konkurencji w tych samych kategoriach. 

- Na zawodach będzie przeprowadzona klasyfikacja indywidualna w poszczególnych konkurencjach. O 

zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w  każdej z konkurencji. W przypadku 

tej samej liczby punktów zgodnie z regulaminem PZSS najpierw liczy się większa ilość dziesiątek 

wewnętrznych ,10-tek,9-tek itd. następnie większa liczba punktów w seriach, zaczynając od serii 

końcowej i na końcu porównanie wyników kolejnych strzałów od ostatniego 

 

6.Konkurencje: 

- KONKURENCJA nr 1: 

-Pistolet Ppn20: 

Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut (do tarczy próbnej) 

Kaliber: 4,5 mm 

20 strzałów ocenianych: 

 -  seria 20 –to strzałowa w czasie 12 minut do tarczy do strzelań konkurencji pistolet pneumatyczny 

10m 

Cel: 

 – tarcza do strzelań Ppn – 10m (4 tarcze) 

Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zapewniona przez organizatora 

(O energii kinetycznej do 17 J) 



Odległość – 10 metrów 

Postawa -  stojąc z jednej ręki lub oburącz 

-KONKURENCJA nr 2: 

-Karabin Kpn20 

Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut (do tarczy próbnej) 

Kaliber: 4,5 mm 

20 strzałów ocenianych: 

- seria 20-to strzałowa w czasie 12 minut do tarczy do strzelań konkurencji karabin pneumatyczny 

10m 

Cel: 

 – tarcza do strzelań Kpn – 10m (10 tarcz) 

Broń - własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu zapewniona przez organizatora 

(O energii kinetycznej do 17 J) 

Odległość – 10 metrów 

Postawa – stojąca 

7.Nagrody: 

-za zajęcie miejsca w konkurencji Ppn20  I-III  puchary, dyplomy  miejsce IV-VI dyplomy 

-za zajęcie miejsca w konkurencji Kpn20  I-III  puchary, dyplomy  miejsce IV-VI dyplomy 

-za zajęcie miejsca generalnie z obu konkurencji  I-III  puchary, dyplomy  miejsce IV-VI dyplomy 

 

8. Protesty: 

-będą przyjmowane do 15 minut od ogłoszenia wyników po zakończonej konkurencji 

9. Oświadczenie startującego: 

Niniejszym każdy biorący udział w zawodach oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się do 

stosowania postanowień poniższych dokumentów oraz powszechnie obowiązujących aktów 

prawnych: 

- obowiązujących przepisów prawa oraz zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią, 

- regulaminu strzelnicy 



- regulaminu zawodów 

- że stan zdrowia nie budzi obaw, co do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej  

10. Sprawy różne: 

- organizator zapewnia ciepły poczęstunek (grochówka, kawa, herbata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


