
 

 

ZAWODY MAŁA CZAPLA 
 

 
1. CEL ZAWODÓW: 

- popularyzacja strzelectwa sportowego,  

- doskonalenie umiejętności strzeleckich,  

- współzawodnictwo strzelających, 

- wyłonienie najlepszych zawodników. 

 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW: 

- SKS „ARDEA”  

- F.H.U. „CZAPLA” Maria Czapla, 

 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

- Zawody odbędą się w dniu 22.04.2018r. oraz 26.08.2018r. 

- Miejsce zawodów: Strzelnica sportowo-myśliwska „CZAPLA”  

 Lublewo Gdańskie ul. Wojska Polskiego 30, 

- Rejestracja telefoniczna 58-347-02-40 lub na maila: biuro.czapla@wp.pl, na 10 dni przed zawodami. 

 Miejsca ograniczone, decyduje kolejność zgłoszeń. 

- Czas trwania zawodów: od godz. 09.30 do godz. 14.30. 

- Odbiór metryczek w dniu zawodów od godz. 9.00 

 

4. KONKURENCJA PISTOLET STANDARD 3x20 (kal.  .22lr) 

-  odległość 25 metrów, 

-  tarcza TS-4 

-  postawa stojąc 

-  ilość strzałów: 3 części po 20 strzałów  

-  czas strzelania: serie 5 strzałowe  - 150 sekund, 20 sekund, 10 sekund 

 

KONKURENCJA KARABIN SPORTOWY  60l. 

- odległość 50 metrów, 

- tarcza TS-1 (2 tarcze próbne, 6 tarcz ocenianych), 

- postawa leżąc, z wolnej ręki 

- czas strzelania 60 minut 

 

5. KLASYFIKACJA: 

- Indywidualna (wg przepisów PZSS). 

 

6. WYRÓŻNIENIA: 

- Grand Prix - po 2 edycjach puchary za I - III miejsce oraz  dyplomy  I - VI miejsce. 

 

7. UCZESTNICTWO: 

- osoby posiadające własną broń oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich                                 

i stowarzyszeniach, 

 

8. BROŃ I AMUNICJA: 

- broń i amunicja własna lub obiektowa. 

 

9. STARTOWE: 

- Osobostart w jednej konkurencji – 30 zł 

- Osobostart w dwóch konkurencjach – 40 zł 

- Amunicja Psp 3x20 – 30 zł 

- Amunicja Ksp 60l. – 30 zł  

- Juniorzy zwolnieni z opłaty startowej. 

 

10. INFORMACJE DODATKOWE: 

-  Wadium za protest na piśmie – 50 zł  (po uznaniu protestu zwrot wadium),  

-  Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych w regulaminie zawodów podejmuje 

organizator. 

-  Sędziowie dopuszczeni są do udziału w zawodach, ale tylko w konkurencja, w których nie sędziują. 

-  Wszyscy strzelcy przed rejestracją muszą okazać aktualną licencje PZSS.  

-  W ramach popularyzacji strzelectwa zawodnicy nie posiadający ważnej licencji PZSS zostaną 

dopuszczeni do zawodów, ale nie będą mogli być umieszczeni   w  komunikacie  z  zawodów.  

 Będą ujęci na oddzielnej liście. 

mailto:biuro.czapla@wp.pl

