
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE W SZEBNIACH

Z OKAZJI 83. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Organizator:
• MUKS „Husaria” Krosno

Termin i lokalizacja:
• 28 sierpnia (niedziela), godz. 9:00
• Strzelnica sportowa w Szebniach

Konkurencje:
• pistolet sportowy - 25m
• pistolet centralnego zapłonu -25m
• karabin sportowy leżąc - 50m
• karabin centralnego zapłonu leżąc – 100m (bez optyki)

Program zawodów:

9:00 9:30 Przyjazd uczestników, rejestracja, oficjalne otwarcie

9:30 11:30 Konkurencje pistoletowe

11:30 13:30 Konkurencje karabinowe

13:30 15:00 „wolne strzelanie”

15:00 Zakończenie zawodów, dekoracja uczestników

Udział w zawodach:
• Opłata startowa – 100zł
• Strzelanie z własnej broni
• Wymagane jest posiadanie podstawowych umiejętności strzeleckich i obsługi broni



Zgłoszenia:
• Tel: 519 477 719 (może być SMS-em) lub e-mail: strzelnica@husariakrosno.pl najpóźniej 

dzień przed zawodami
• W przypadku chęci skorzystania z broni organizatorów konieczne jest poinformowanie w 

zgłoszeniu, o jaką konkurencję chodzi.

Nagrody i wyróżnienia:
• I miejsce – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
• I – III miejsce – dyplomy

Broń i amunicja:
• Organizator zabezpiecza amunicję dla uczestników w kalibrze 22LR, 9x19 oraz .223
• Organizator zapewnia również broń w tym kalibrze dla osób nie posiadających własnej, 

które uwzględniły to w zgłoszeniu
• Jest możliwość wystartowania z broni własnej innego kalibru, jednak musi ona spełniać 

podstawowe warunki danej konkurencji. Wtedy zawodnik musi posiadać własną amunicję
• We wszystkich konkurencjach obowiązkowe są mechaniczne przyrządy celownicze 

(otwarte, bądź zamknięte). Nie można korzystać z kolimatorów, ani optyki
• W konkurencjach pistoletowych dopuszczalna jest postawa oburącz

Sprawy różne:
• po zakończeniu konkurencji strzeleckich będzie możliwość strzelania z broni różnego 

rodzaju w zamian za wykupienie cegiełki na rozwój strzelnicy
• w sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują przepisy ISSF i PZSS, a w 

ostateczności organizator
• ocena tarcz w danych konkurencjach odbywa się na zasadzie uproszczonej – 13 strzałów do 

tarczy, ocenianie jest 10 najlepszych. Trzy najsłabsze przestrzeliny są odrzucane i 
traktowane jako strzały próbne
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