
Zawody Pistolet Standard 
+ konkurencje pneumatyczne 

 

REGULAMIN ZAWODÓW  
 

Cel zawodów: 
 

- Popularyzacja strzelectwa sportowego, 
- Doskonalenie umiejętności strzeleckich, 
- 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 
 

- ZAWODY PISTOLET STANDARD  I – zawody dnia 05 lutego 2022 
05.02.2022 (sobota) w godzinach 08:00 – 16:00 wg. harmonogramu strzelań 

 
- ZAWODY PISTOLET STANDARD  II – zawody dnia 14 maja 2022 
14.05.2022 (sobota) w godzinach 08:00 – 16:00 wg. harmonogramu strzelań 
 
- ZAWODY PISTOLET STANDARD  III – zawody dnia 24 września 2022 
24.09.2022 (sobota) w godzinach 08:00 – 16:00 wg. harmonogramu strzelań 

 
Zawody ujęte są w kalendarzu sportowym WZSS na rok 2022 

 
Konkurencje: 

 

- Pistolet standard 40 strzałów (Pst 40) 
 - Pistolet pneumatyczny 20 strzałów (Ppn 20) 
 - Karabin pneumatyczny 20 strzałów (Kpn 20)  
 

Przebieg konkurencji: 
 

 

Pistolet standard 40 strzałów - seria próbna 5 strzałowa w czasie 150 sekund oraz 8 
serii ocenianych po 5 strzałów. Serie I, II, III i IV w czasie po 20 sekund, serie V, VI, VII  
i VIII w czasie po 10 sekund na serię. Zawodnik oddaje strzały gdy tarcza zwrócona jest 
w jego stronę lub świeci się zielone światło. Przed otwarciem się tarczy ( lub sygnalizacji 
zielonej lampki ) zawodnik stoi w postawie gotów. Broń i amunicja jak w konkurencji 
Pistoletu sportowego, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25m. 
 



 
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 wyłącznie telefonicznie zgodnie z informacją na stronie Sekcji Strzeleckiej. 
(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 konkurenci kulowej Pistolet standard: 45 zł za osobo-start, 
Startowe w konkurencjach pneumatycznych: 20 zł za osobo-start. 

 
Broń i amunicja: 

 

Konkurencja kulowa Pst – Broń i amunicja własna.  
Konkurencje pneumatyczne – Broń i amunicja własna lub klubowa po uzgodnieniu. 

 
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 


