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Regulamin Zawodów 
„Jesień z 10-ką open Sulmierzyce 2022” 

 
1. Cel: 
- popularyzacja strzelectwa sportowego; 
- wyłonienie najlepszych zawodników;  
- uzyskiwanie startów do przedłużenia licencji sportowej PZSS; 
- doskonalenie umiejętności strzeleckich. 
 
2. Organizator zawodów: 
- Okręgowy Klub Strzelectwa Sportowego „10 – ka”;               
- kontakt - biuro: tel. 604608251 mail: biuro@10-strzel.org 
- zapisy: tel. 884608255 - tylko SMS-y (dzwonek jest wyciszony). 
 
3. Termin i miejsce: 
- 30 października 2022 r. (niedziela); 
Strzelnica Sportowa w Sulmierzycach, 98-338 Sulmierzyce, ul. Targowa 2. 
 
4. Program zawodów: 
- 20 strzałów pistolet i karabin pneumatyczny; 
- 20 strzałów pistolet i karabin sportowy (pistolet – pozycja z jednej ręki, ładowanie magazynka 
maksymalnie pięcioma nabojami; karabin - leżąc bez podpórki, niedopuszczalne jest używanie 
magazynków); 
- czas przygotowawczy i strzały próbne: 5 min.;  
- czas konkurencji: 20 min. 
 
5. Uczestnictwo - zawodnicy z licencjami PZSS: 
- młodziczki, młodzicy; 
- kobiety i mężczyźni (open). 
 
6. Klasyfikacja: indywidualna w każdej konkurencji i kategorii wiekowej. 
 
7. Nagrody:  
- dyplomy za miejsca I, II i III w poszczególnych konkurencjach i klasyfikacjach. 
 
8. Zgłoszenia: 
- zapisy telefonicznie - 884608255  (tylko SMS-y - dzwonek jest wyciszony) w terminie do dnia 
28 października do godz. 18.00.  
 
Należy koniecznie podać: 
- nazwisko i imię; 
- nazwę klubu w przypadku zawodników z poza Klubu 10-ka; 
- wybrane konkurencje; 
- zmianę godzinową (w przypadku wolnych miejsc); 
- określić rodzaj broni - własna czy klubowa (ważne!). 
 
Zgłoszenia w trakcie zawodów przyjmowane będą wyłącznie na koniec listy startowej. 
Zapisy mogą zostać zamknięte wcześniej - po wyczerpaniu limitu miejsc. 
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Każdy zgłoszony zawodnik otrzyma potwierdzenie o otrzymanym numerze startowym. 
W przypadku braku otrzymania potwierdzenia należy się skontaktować (następnego dnia) 
z biurem zapisów pod numerem tel.: 884608255. 
 
9. Koszty uczestnictwa:  
Za każdą konkurencję: 
- kobiety i mężczyźni open: 40 zł za konkurencję (50 zł przy zapisie bez zgłoszenia - podczas 
zawodów); 
- młodzicy i młodziczki: 30 zł za konkurencję (40 zł przy zapisie bez zgłoszenia - podczas 
zawodów). 
 
10. Sprawy różne: 
- do wszystkich konkurencji stosowane będą tarcze elektroniczne SIUS; 
- dla osób nieposiadających własnej broni udostępniona będzie broń klubowa, w przypadku 
korzystania z broni klubowej do opłaty startowej należy doliczyć koszt amunicji (wg cennika 
klubowego);  
- w konkurencji karabin sportowy niedopuszczalne jest stosowanie karabinów 
samopowtarzalnych; 
- w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZSS; 
- dopuszcza się start w każdej z konkurencji; 
- zawodnik potwierdza podpisem na liście startowej znajomość niniejszego regulaminu oraz 
znajomość przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie;  
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego 
zmian. 


