
                                                                                     

                     

           WKS ,,FLOTA’’ Elbląg 

                      Zawody otwarte  

    Z okazji zakończenia II Wojny Światowej                                                                                                                                                      

     W konkurencjach : Kpn , Ppn , Psp , Pcz , Ksp 

                    Oraz Strzelba gładkolufowa 

                              14 – 15.05.2022      

                Kobiety i Mężczyźni 

  Dzieci, młodzicy, j. młodsi, juniorzy, seniorzy 

               Regulamin zawodów 

1.  Cel  zawodów : 

=  Propagowanie strzelectwa sportowego 

=  Upowszechnianie strzelectwa wśród : dzieci , młodzieży i dorosłych 

=  Współzawodnictwo w różnych konkurencjach strzeleckich 

2.   Organizator  zawodów : 

=  Wielosekcyjny Klub Sportowy ,, FLOTA ‘’ Elbląg Polska 

=  82 – 300 Elbląg ul. Junaków 2 

=  Tel. 785-463-649 

=  E-mail : strzelnicawkselblag@gmail.com 

=  www.strzelwksel.pl 

3.   Termin i miejsce : 

mailto:strzelnicawkselblag@gmail.com
http://www.strzelwksel.pl/


                                                                                     

=  W  dniach  14-15.05.2022 r.  godzina  10.00 każdego dnia 

=  Strzelnice klubu  WKS ,,FLOTA’’ Elbląg 

=  82 – 300 Elbląg ul. Junaków 2 

=  Mapa dojazdu na stronie  www.strzelwksel.pl (w zakładce kontakt) 

UWAGA !!!. Listy startowe zamknięte będą o godzinie 12.00. Po tym 

czasie nie będą przyjmowane zgłoszenia. 

4.   Program zawodów : 

  Kpn – 40  i  Ppn – 40                                                                                               

a. 10.15 – 10.30  strzały próbne   10.30 – 11.30  strzały oceniane   I zmiana                        

b. 11.35 -  11.50  strzały próbne   11.50 – 12.50  strzały oceniane   II zmiana                    

c. 12.55 – 13.10  strzały próbne   13.10 – 14.10  strzały oceniane  III zmiana 

         Psp – 20  i  Pcz - 20 

a. 10.15 – 10.25 strzały próbne  10.25 – 10.45  strzały oceniane  I zmiana      

b. 10.55 – 11.05 strzały próbne  11.05 – 11.25  strzały oceniane  II zmiana 

c. 11.35 -  11.45 strzały próbne  11.45 – 12.05  strzały oceniane  III zmiana 

d. 12.15 -  12.25 strzały próbne  12.25 – 12.45  strzały oceniane  IV zmiana 

e. 12.55 – 13.05 strzały próbne  13.05 – 13.25  strzały oceniane  V zmiana                                                                     

         Strzelba 

a. Rozpoczęcie  konkurencji  po zakończeniu strzelania z Psp i Pzc 

b.  Karabin pneumatyczny -  20 dzieci z rocznika 2008-2011 z podpórką 

   Ksp – 20 

a. 10.15 – 10.25 strzały próbne  10.30 – 10.55  strzały oceniane  

b. 11.00 – 11.10 strzały próbne  11.15 – 11.40  strzały oceniane 

c. Kolejne zmiany uzależnione będą od kolejność zgłoszeń.  

Czas strzałów próbnych i ocenianych – bez zmian. 

 

Konkurencja – Strzelba głoadkolufowa  : strzelanie na czas do celów 

ruchomych oceniane także  będą ilość trafień  co będzie zaliczane jako 

końcowy wynik. 

5. Uczestnictwo : 

UWAGA.UWAGA wszystkie konkurencje pistoletowe 

przeprowadzone będą w systemie wyczynowym (z jednej ręki) 

http://www.strzelwksel.pl/


                                                                                     

W zawodach mogą brać udział członkowie klubów strzeleckich ( kobiety i 

mężczyźni ) oraz osoby , które posiadają licencję zawodniczą PZSS ( nie 

dotyczy dzieci z rocznika 2006- 2011 ) 

6. Klasyfikacja : 

a.  W zawodach będzie prowadzona klasyfikacja indywidualna dla każdej  

b.   Liczenie wyników Kpn  i  Ppn w/g  przepisów PZSS  za pomocą  

urządzenia  elektronicznego  SAM  4000 

7. Nagrody : 

a.  Za miejsca 1 – 3  medale i nagrody 

b.  Za miejsca 4 -  6 upominki 

8. Zgłoszenia : 

Zgłoszenia imienne do godziny  24.00 dnia 10.05.2022 na adres e-mail ze 

wskazaniem konkurencji . Tel. 785-463-649 

9. Koszt  uczestnictwa : 

a. Opłata startowa 20 pln za jedną konkurencje lub 50 pln za wszystkie. 

b. Z opłat zwolnione są kobiety i młodzież do 18 roku . 

c. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator zawodów 

10.   Sprawy różne : 

a. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do zapoznania się z 

regulaminem  strzelnicy oraz dokonania do książki pobytu na strzelnicy. 

b. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny.  

c. Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. W skrajnych przypadkach 

klub udostępni broń TYLKO pneumatyczną. 

d. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie . 

e. UWAGA !!!  Każdy z uczestników może posiadać własną maseczkę . Na 

obiekcie będzie środek do odkażania, z którego  należy korzystać w/g 

własnego uznania 

 

                 WKS,,FLOTA’’Elbląg 

                              


