
Regulamin Zawodów Strzeleckich 
z broni pneumatycznej 
 „PUCHAR SOKOŁA”  

VI RUNDA 
 

1. CEL ZAWODÓW 
− Popularyzacja strzelectwa sportowego,  
− Integracja środowiska zawodników uprawiających strzelectwo sportowe,  
− Wyłonienie najlepszych zawodników.  

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
− 19 czerwca 2022 r.: 

• 09:15 I zmiana 
• 10:15 II zmiana  

− Zawody odbywać się będą na strzelnicy SKSS SOKÓŁ ul. Szadkowska 16a w Zduńskiej Woli.  
3. ORGANIZATOR 

− Organizatorem zawodów jest Szkolny Klubu Strzelectwa Sportowego „SOKÓŁ" w Zduńskiej Woli ul. 
Szadkowska 16a 

4. UCZESTNICTWO 
− W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający licencję strzelecką PZSS oraz członkowie klubu 

Sokół Zduńska Wola 
5. ZGŁOSZENIA  

− telefonicznie (tel. 530 649 579 Hubert Jasiński) lub mailowo dzień przed zawodami na adres 
skss.sokol@onet.pl 

− na strzelnicy w dniu zawodów (ilość miejsc ograniczona) 
6. PROGRAM ZAWODÓW  

− 10 m Karabin pneumatyczny 30 strzałów open – strzały próbne 10 min. strzały oceniane 45 min. 
− 10 m Pistolet pneumatyczny 30 strzałów open – strzały próbne 10 min. strzały oceniane 45 min. 
− 10 m Karabin pneumatyczny 40 strzałów open – strzały próbne 15 min. strzały oceniane 60 min. 
− 10 m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów open – strzały próbne 15 min. strzały oceniane 60 min. 
− 10 m Karabin pneumatyczny 20 strzałów open stojąc z podpórką - strzały próbne 5 min. strzały oceniane 

20 min. 
− 10 m Karabin pneumatyczny 20 strzałów open siedząc z podpórką - strzały próbne 5 min. strzały oceniane 

20 min. 
− 10 m Pistolet pneumatyczny 20 strzałów open stojąc z podpórką - strzały próbne 5 min. strzały oceniane 20 

min. 
7. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI  

− zawody rozgrywane będą wg niniejszego regulaminu oraz regulaminu PZSS,  
− w zawodach będzie prowadzona klasyfikacja OPEN.  
− zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie,  
− 5 najlepszych wyników z 10 rund w każdej konkurencji, będzie stanowiło klasyfikację do Pucharu SOKOŁA. 

8. NAGRODY 
− Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej konkurencji i każdej rundzie przewidziane 

będą dyplomy.  
− Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji Pucharu SOKOŁA, otrzyma Puchary i dyplomy  
− Nagrody będą wręczane za każdą rundę na następnej rundzie, a puchary w grudniu podczas ostatnich 

zawodów.  
9. OPŁATY 

− konkurencje Kpn 30 i Ppn 30 startowe 25 zł;  
− konkurencja Kpn 40 i Ppn40 30 zł; 
− konkurencje Kpn 20 i Ppn 20 startowe 5 zł 

10. SPRAWY RÓŻNE 
− w konkurencji Ppn 30 broń i amunicja własna lub organizatora 
− w konkurencji Kpn 30 tylko karabiny Haenel własne lub organizatora, zakaz używania kurtek i spodni 

strzeleckich; 
− w konkurencji Kpn 40 i Ppn 40 broń i amunicja własna; 
− w konkurencji Kpn 20 broń i amunicja własna lub organizatora 
− w konkurencji Ppn 20 broń i amunicja własna lub organizatora 

 

 Organizator   


