
R E G U L A M I N 
Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w strzelectwie pneumatycznym 

CEL ZAWODÓW 
- wyłonienie Mistrzów Województwa Podkarpackiego
- promocja strzelectwa sportowego
- integracja środowiska strzeleckiego
- wyłonienie członków kadry wojewódzkiej na 2020 rok

ORGANIZATOR ZAWODÓW 
- MUKS „Husaria” Krosno
- Zarząd Powiatowy LOK w Krośnie

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW 
- 13-14 grudnia, strzelnica LOK Krosno, ul. Tysiąclecia 18

PROGRAM ZAWODÓW 
karabin pneumatyczny 40 strzałów – młodzicy
karabin pneumatyczny 40 strzałów – młodziczki
karabin pneumatyczny 50 strzałów – juniorzy młodsi oraz juniorki młodsze
karabin pneumatyczny 60 strzałów – OPEN* (juniorzy, seniorzy, juniorki oraz seniorki

pistolet pneumatyczny 40 strzałów – młodzicy
pistolet pneumatyczny 40 strzałów – młodziczki
pistolet pneumatyczny 50 strzałów – juniorzy młodsi oraz juniorki młodsze
pistolet pneumatyczny 60 strzałów – OPEN* (juniorzy, seniorzy, juniorki oraz seniorki

* - w przypadku większej ilości zgłoszeń w kategoriach OPEN zostanie wprowadzony podział 
mężczyźni/kobiety.

HARMONOGRAM STRZELAŃ

PIĄTEK (13.12.2019)

zmiana próbne oceniane konkurencje

I 17:00 17:15 – 18:15 KPN40, PPN40

II 18:30 18:45 – 20:15 KPN60, PPN60

SOBOTA (14.12.2019)

zmiana próbne oceniane konkurencje

I 8:45 9:00 – 10:00 KPN40, PPN40

II 10:15 10:30 – 11:30 KPN40, PPN40

III 11:45 12:00 – 13:15 KPN50, PPN50

IV 13:30 13:45 – 15:15 KPN60, PPN60

13:30 Dekoracja za konkurencje 40- i 50- strzałowe

15:30 Dekoracja za konkurencje 60- strzałowe oraz zakończenie zawodów



KLASYFIKACJA 
- indywidualna osobna dla młodzików oraz łączona dla starszych kategorii wiekowych
- zespołowa – trzy najlepsze wyniki klubu w dyscyplinach karabin oraz pistolet (do wyniku zespołu
liczą się cztery pierwsze serie zawodnika)
- klubowa – na podstawie tabeli medalowej

NAGRODY 
za miejsca I – III – medale i dyplomy 

ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
Zgłoszenia imienne prosimy przesyłać pod adres strzelnica@husariakrosno.pl z podziałem na 
konkurencje oraz kategorie wiekowe do dnia 11.12.2019

SPRAWY FINANSOWE 
- opłata startowa 20 PLN, młodzicy oraz juniorzy młodsi z terenu województwa są zwolnieni z 
opłaty startowej

RÓŻNE
- w zawodach obowiązują przepisy PZSS i powyższy regulamin
- w sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury
- pozostałe informacje w sprawie zawodów: Tomasz Jerzak (519 477 719)

mailto:strzelnica@husariakrosno.pl

