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„Zawodów o Srebrną Odznakę Strzelecką” 

w konkurencjach: Kpn10, Psp10z13, Pcz10z13. 
 

 

1. Celem zawodów jest zdobywanie Srebrnej Odznaki Strzeleckiej w ramach popularyzacji 

sportów strzeleckich wśród młodzieży i dorosłych. 
2. Organizatorem zawodów jest Związkowy Klub Strzelecki, 01-977 Warszawa  

ul. Marymoncka 42 oraz Zarząd Rejonowy LOK Warszawa Ochota-Śródmieście,  

00-791 Warszawa ul. Chocimska 14. 

3. Zawody są organizowane jako jednodniowe i odbędą się w dniu 17.11.2016 r. (czwartek)  

w godz. od 16.00 do 19.00 na strzelnicy sportowej Związkowego Klubu Strzeleckiego  

przy ul. Marymonckiej 42. 

4. W programie zawodów jest: rozgrywanie konkurencji: 

 

a) Kpn10:    odległość strzelania – 10 m 

    cel – tarcza TS-3* [zał.1] (dwie tarcze na jednym blankiecie A4)  

 liczba strzałów – strzały próbne bez limitu + 10 strzałów ocenianych  

 postawa – stojąc 

 czas strzelania – strzały próbne: 5 min. +  strzały oceniane: 10 min. 

                                    broń – broń klubowa, karabinki pneumatyczne o otwartych przyrządach 

celowniczych.  

 

b) Psp10z13:   odległość strzelania – 25 m 

cel - tarcza TS-4  (200 – 500 mm) 

liczba strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych (bez zaklejania próbnych) 

postawa – stojąc  

czas strzelania – 12 min (łączny czas ze strzałami próbnymi) 

(do klasyfikacji będzie podawanych 10  najlepszych przestrzelin). 

 

c) Pcz10z13:  odległość strzelania – 25 m 

cel - tarcza TS-4  (200 – 500 mm) 

liczba strzałów – 3 próbne + 10 ocenianych (bez zaklejania próbnych) 

postawa – stojąc  

czas strzelania – 12 min (łączny czas ze strzałami próbnymi) 

(do klasyfikacji będzie podawanych 10  najlepszych przestrzelin).  

 

    Zasady rozgrywania konkurencji: 

 Zawody będą rozgrywane:  

  - w konkurencji Kpn10 - z broni klubowej w cenie startowego  

    - w konkurencjach Psp10z13 z broni własnej 15 zł/start,  

  oraz z broni klubowej  w cenie 30 zł/start, 

  - w konkurencjach Pcz10z13 z broni własnej 15 zł/start 

  oraz z broni klubowej  w cenie 45 zł/start 

  

5. Zawody są otwarte dla młodzieży i dorosłych.   

6. Klasyfikacja jest indywidualna od limitu punktów min. 70 pkt.  

7. Nagrodą jest Srebrna Odznaka Strzelecka w wersji z emalią na tzw. zakrętkę.  

W legitymację Odznaki wpisywany jest najlepszy wynik zawodnika spośród wykupionych 

startowych zaliczający wymagane min. 70 pkt. 

8. Zgłoszenia są przyjmowane wg wpłat startowego w dniu zawodów. 

Kolejność startu zawodników wg zgłoszeń.  

9. Sprawy finansowe: 
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a) zawodnicy zgłaszają się na zawody na własny koszt. 

b) startowe oraz wykup Srebrnej Odznaki Strzeleckiej są na koszt zawodnika. 

 

Startowe wynosi 15 zł od osoby. Jeden zawodnik może wykupić max. trzy startowe  

w konkurencji.  

Koszt wykupu Srebrnej Odznaki Strzeleckiej z wypisaną imiennie legitymacją wynosi:  20 zł  

Zawodnicy startują z bronią i amunicją własną lub organizatora.  

11. Ewentualne protesty można składać do Sędziego Głównego w czasie do 5 minut  

po ogłoszeniu wyniku zawodnikowi.  

12. Organizator zapewnia w ramach startowego strzelnicę, tarcze, obsadę sędziowską zawodów,  

broń wyłącznie w konkurencji Kpn10 i inne środki niezbędne do przeprowadzenia zawodów 

oraz możliwość wykupu Srebrnych Odznak Strzeleckich.  

 

           

Ryszard Rak 

Sędzia PZSS 


