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  REGULAMIN – ZAPROSZENIE 

PUCHAR JESIENI 2017 
 
 
 

1.Organizator: Miejski Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju w Rybniku. 
 
2. Miejsce i termin: Puchar Jesieni 2017 to dwudniowe zawody strzeleckie. Zawody odbędą 
się na strzelnicy „Paruszowiec” w Rybniku w dniach: 
- 25 listopada 2017 
- 26 listopada 2017 
Zawody rozpoczynać się będą od godz. 9:00 
 
3. Uczestnictwo: Członkowie klubów strzeleckich posiadający licencję PZSS 
 
4. Konkurencje: 
a) Karabin sportowy 10 strzałów leżąc.  

Czas: 3min czas przygotowawczy, w tym strzały próbne. 10min na 10 strzałów 

ocenianych. 

 

b) Pistolet/rewolwer kal. 5.6mm bocznego zapłonu  

Pozycja: stojąca z jednej ręki  

Odległość: ok. 15m  

Ilość strzałów: 8, czas max. 2 minuty  

Cel: 8 tarcz opadających o średnicy 11 cm  

Punktacja: każde trafienie (przewrócenie celu) 5 pkt. 

 

c) Pistolet/rewolwer kal. 9mm,   

Postawa: stojąca (można strzelać oburącz)  

Odległość: od 8 do 20 m  

Ilość strzałów: 8, czas max. 2 minuty  

Cel: tarcze reaktywne o różnych wymiarach  

Punktacja: każde trafienie 5 pkt. 

 

d) Strzelba gładkolufowa – TRAP 5 

Każdy rzutek może zostać ostrzelany tylko jednym nabojem. 

Punktacja: każde rozbicie rzutka: 5 pkt. 

 
Zawodnicy mogą startować w konkurencjach a, b, c, d lub tylko w wybranych 
 
5. Klasyfikacja:   
Klasyfikacja odbywać się będzie wspólnie dla wszystkich konkurencji i obu dni. O zwycięstwie 
decyduje suma punktów. W przypadku równej liczby punktów, decyduje ilość punktów 

 zdobytych w karabinie w 2giej rundzie, później 1szej.  
   
6. Nagrody: - Puchar za miejsce I-sze, dyplomy za miejsca I – III 
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7. Organizacja zawodów: Startowe w wysokości 30zł za konkurencję zawodnik 
uiszcza wraz z pobraniem metryki startowej. Osoby posiadające licencje PZSS mają 
obowiązek jej okazania w czasie rejestracji.  

 Zawody rozpoczną się konkurencją karabin, następnie pistolety (równolegle) oraz trap. 
 

8. Postanowienia końcowe:  
Na strzelnicy obowiązywać będą ustalenia regulaminu strzelnicy ujęte w decyzji wydanej 
przez Prezydenta m. Rybnika w dniu 28 sierpnia 2002r. 
Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji. Dla zawodników nie posiadających broni 
organizator zapewnia broń, a amunicję odpłatnie. 
 

Sprawy dotyczące przebiegu zawodów rozstrzyga sędzia główny 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian w regulaminie. 


