
Zawody Rundy Pucharu WKS 
Grunwald Poznań na rok 2020 

 

REGULAMIN ZAWODÓW (2-dniowe piątek-sobota) 
 

Cel zawodów: 
 

- Popularyzacja strzelectwa sportowego, 
- Doskonalenie umiejętności strzeleckich, 
- Zdobywanie norm na odznakę strzelecką, 
- Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych grupach strzelań. 

 
Organizator: 

 

 - Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” Poznań,  Licencja PZSS L-1110 
 

Termin i miejsce zawodów: 
 

  - Strzelnica WKS „GRUNWALD”, Poznań,  ul. Saperska 48,  61-493 Poznań 
 

I Runda Pucharu WKS Grunwald – zawody dwudniowe 06-07 marca 2020 
06.03.2020 (piątek) w godzinach 16:00 – 21:00 wg. harmonogramu strzelań 
07.03.2020 (sobota) w godzinach 08:00 – 16:00 wg. harmonogramu strzelań 

 
II Runda Pucharu WKS Grunwald – zawody dwudniowe 03-04 kwietnia 2020 
03.04.2020 (piątek) w godzinach 16:00 – 21:00 wg. harmonogramu strzelań 
04.04.2020 (sobota) w godzinach 08:00 – 16:00 wg. harmonogramu strzelań 

 
III Runda Pucharu WKS Grunwald – zawody dwudniowe 04-05 września 2020 
04.09.2020 (piątek) w godzinach 16:00 – 21:00 wg. harmonogramu strzelań 
05.09.2020 (sobota) w godzinach 08:00 – 16:00 wg. harmonogramu strzelań 

 
IV Runda Pucharu WKS Grunwald – zawody dwudniowe 06-07 listopada 2020 
06.11.2020 (piątek) w godzinach 16:00 – 21:00 wg. harmonogramu strzelań 
07.11.2020 (sobota) w godzinach 08:00 – 16:00 wg. harmonogramu strzelań 

 
 FINAŁ Pucharu (zakwalifikowani) – sobota, 05.12.2020 wg odrębnego regulaminu 
 

Zawody ujęte są w kalendarzu sportowym WZSS na rok 2020. 
 
 

 



Konkurencje: 
 

- Pistolet sportowy 20 strzałów (Psp 20) 
- Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów (Pcz 20) 

 - Pistolet pneumatyczny 20 strzałów (Ppn 20) 
 - Karabin pneumatyczny 20 strzałów (Kpn 20)  
 

Przebieg konkurencji: 
 

Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie oceniane 5  
strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z jednej ręki, tarcze do strzelań 
pistoletowych dokładnych  na 25 m 

 

Pistolet sportowy 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie oceniane 5  strzałowe w 
czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z jednej ręki, tarcze do strzelań 
pistoletowych dokładnych na 25 m 

 

Karabin pneumatyczny 20 strzałów, (dowolna ilość strzałów próbnych do 2 tarcz i 20 
strzałów ocenianych do 4 tarcz w czasie 40 minut) postawa stojąca, tarcze do strzelań 
karabinowych 10 m. 

 

Pistolet pneumatyczny 20 strzałów, (dowolna ilość strzałów próbnych do 2 tarcz i 20 
strzałów ocenianych do 4 tarcz w czasie 40 minut), postawa stojąca z jednej ręki, tarcze 
do strzelań z pistoletu 10 m. 

 
Uczestnictwo:                  

Zawodnicy  posiadający aktualne licencje zawodnicze PZSS . 
 

Klasyfikacja: 
 

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji. 
   

Zgłoszenia: 
 

Zgłoszenia telefonicznie w godz. 9:00-16:00 na wskazany SMS-em numer telefonu. 
(Zawodnicy którzy nie zgłosili się z zapisem na daną zmianę będą mogli odbyć strzelanie 
w zmianie wyznaczonej przez Sędziego Głównego w przypadku wolnego stanowiska). 

 
Koszty uczestnictwa: 

 

Startowe w konkurencjach kulowych 30 zł za osobostart, 
Startowe w konkurencjach pneumatycznych 20 zł za osobostart. 

 
Broń i amunicja: 

 

Broń i amunicja własna lub klubowa (odpłatnie) po wcześniejszym uzgodnieniu. 
Bron strzelająca amunicją 7,62x25 mm np. Pistolet TT, CZ 52 itp. nie jest dopuszczona. 

 
Postanowienia końcowe: 

 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem w oparciu  
o przepisy PZSS i ISSF 

 
O R G A N I Z A TO R 


