
Mistrzostwa ZKS 

(grupa powszechna) 

09-11.09.2011 r. - Warszawa 

  

Regulamin Mistrzostw Związkowego Klubu Strzeleckiego 
 

Cel zawodów: 
 wyłonienie Mistrzów ZKS w strzelectwie sportowym  

 zdobycie złotej odznaki strzeleckiej  

 popularyzacja klasycznego strzelectwa sportowego  
 

Organizator zawodów: 
 Związkowy Klub Strzelecki, Warszawa ul. Marymoncka 42  

 

Miejsce zawodów: 
 strzelnica Związkowego Klubu Strzeleckiego, Warszawa ul. Marymoncka 42  

 

Termin zawodów: 
 09-11.09.2011 r.  

 

Konkurencje: 
 pistolet sportowy 30 strzałów cz. dokładna  

 pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów cz. dokładna 

 pistolet dowolny 40 strzałów  

 pistolet pneumatyczny 40 strzałów  

 karabin dowolny 40 strzałów leżąc  

 karabin pneumatyczny 40 strzałów  

 pistolet dynamiczny 
 

Program zawodów  

09.09.2011 r. /piątek/ 

9.00-17.00 Rejestracja zawodników 

10.09.2011 r. /sobota/ 

8.00-12.00 Kontrola techniczna broni 

8.30 Początek zawodów 

9.00, 10.30, 12.00 Karabin dowolny 40 strzałów leżąc 

9.00, 10.45 Pistolet pneumatyczny  40 

9.00, 10.30, 12.00 Pistolet sportowy 30 strzałów cz. dokładna 

9.00 – 11.00 runda eliminacyjna 

11.00 – 13.00 runda pojedynkowa 

 
Pistolet dynamiczny 

 
Zawody ShootOff rozgrywane wg regulaminu ShootOff IPSC/Pistolet Dynamiczny. 

Na zawodach zostaną otworzone klasy sprzętowe STANDARD i PRODUCTION 

11.09.2011 r. /niedziela/ 

9.00 Początek zawodów 

9.00, 10.45 Pistolet dowolny 40 strzałów 

9.00, 10.45 Karabin pneumatyczny 40 

9.00, 10.30, 12.00 Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów cz. dokładna 

  

 



Klasyfikacja: 
 indywidualna dla każdej konkurencji  
 

Uczestnictwo w zawodach: 
 każdy posiadacz licencji sportowej PZSS  

 

Nagrody: 
 miejsca 1-3 medale, puchary  

 miejsca 1-6 dyplomy  

 dekoracje zawodników będą się odbywać ok. 30 min. po zakończeniu ostatniej konkurencji w 
danym dniu 

 

Startowe 
 zgodnie z ustaleniami PZSS  

 

Zgłoszenia: 
 Zgłoszenia ilościowe w konkurencjach należy przesyłać na adres Klubu najpóźniej do dnia 

06.09.2011 r. (Związkowy Klub Strzelecki Warszawa ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa, 
tel/fax 022 865 77 15; 022 834 41 08,), e-mail: biuro@zks.net.pl  

 W zależności od ilości zgłoszeń program zawodów może ulec zmianom.  

 Biuro zawodów czynne będzie w dniu 09.09.2011 r. w godz. 9.00 – 17.00 a w pozostałych dniach 
zawodów od godz. 8.00 do zakończenia konkurencji.  

 

Różne: 
 konkurencje są rozgrywane według regulaminu PZSS, strzelanie odbywa się wyłącznie z jednej 

ręki (z wyłączeniem konkurencji Pistolet dynamiczny).  

 rezerwację zakwaterowania i wyżywienia należy dokonać we własnym zakresie:  
- Hotele miejskie.  
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