
 

 
 

 

 

Regulamin Zawodów Klubowych KSS „BAZUKA” w Piątnicy  
 

Cel zawodów:  

1) Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek 

2) Zdobywanie norm na odznaki strzeleckie i klasy sportowe 

3) Popularyzacja i upowszechnianie sportu strzeleckiego 

4) Integracja środowisk strzeleckich 

5) Nawiązane współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy klubami. 

 

Organizator zawodów: 

Klub Strzelectwa Sportowego "BAZUKA”; 18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 53 

 

Termin i miejsce zawodów: zgodnie z kalendarzem imprez na 2013 rok.  

 

Program zawodów: 

od 10
00

 do 15
00

  

 Karabin sportowy 10 strzałów (Ksp10) – 25 m siedząc 

 Karabin sportowy 10 strzałów (Ksp10) – 25 m stojąc 

 Karabin pneumatyczny 20 strzałów (Kpn20) – 10 m 

 Karabin centralnego zapłonu 10 strzałów (Kcz10) – 25 m stojąc 

 Pistolet sportowy 30 strzałów, część dokładna (Psp30d) - 25 m 

 Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów (Pcz30d) - 25 m 

 Pistolet sportowy 10 strzałów (Psp10) - 25 m 

 Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów (Pcz10) - 25 m 

 Pistolet pneumatyczny 20 strzałów (Ppn20) - 10 m 

 Trap 20 

 Strzelba praktyczna 5 (SP5) – 25 m  

 Strzelba dynamiczna 5 (SD5) – 25 m  

 

Uczestnictwo: 

Wszyscy posiadający licencję zawodniczą PZSS na 2013 rok (po okazaniu) osoby bez licencji mogą brać 

udział jednak nie będą klasyfikowane (PK). 

 

Klasyfikacja: indywidualna 

 

Nagrody: 

za I - miejsce – puchary (statuetki) 

za I – III –puchary, medale, dyplomy 

 

Zgłoszenia: 
Zapisywanie się na zmiany lub imienne w dniu zawodów 

Rejestracja internetowa (e-mail:kssbazuka@4lomza.pl) lub telefonicznie tel.609-600-437, po dokonaniu 

wpłaty wpisowego na konto klubu. 

 

Sprawy różne: 

 Zmiany i odstępstwa: w konkurencji Pcz10 i Psp10 dopuszcza się strzelanie oburącz; w Ksp10 postawa 

stojąc lub siedząc bez podpórki (25 m); w Kcz10 postawa stojąc (25 m); w SP5 postawa stojąc, tarcza 

TS-2, czas: 5 min.; w SD5 postawa stojąc, tarcza TS-3, czas: 30 sek. 

 Psp,  Kcz, na 25 m przyrządy celownicze otwarte.   

 Zakończenie zawodów nastąpi  30 minut po ostatniej zmianie strzelań.  

 W zawodach obowiązują aktualne przepisy bezpieczeństwa, przepisy strzeleckie i powyższy regulamin. 

 


