
 
 

Regulamin 
Zawodów Strzeleckich  

o Puchar Starosty Zduńskowolskiego 
z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja 

 
I. CEL ZAWODÓW  

1. Uczczenie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja  
2. Popularyzacja strzelectwa sportowego,  
3. Wyłonienie najlepszych zawodników.  

 
II. MIEJSCE ORAZ GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAWODÓW  

Zawody odbywać się będą na strzelnicy TOP-SHOT przy ul. Okopowej 70/106 w Łodzi,  
3 maja od godziny 9:30 
 

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW  
Organizatorem zawodów jest Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „SOKÓŁ" w Zduńskiej Woli ul. 
Szadkowska 16a oraz Strzelnica TOP-SHOT.  
 

IV. UCZESTNICTWO  
W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy posiadający aktualny patent oraz licencje strzelecką 
PZSS oraz zawodnicy klubowi starający się o patent i licencję strzelecką.  
 

V. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW  
Zgłoszenia nie są wymagane, obowiązuje masowy udział w zawodach.  

 
VI. KONKURENCJE STRZELECKIE ROZGRYWANE W TRAKCIE ZAWODÓW.  

· 50 m Karabin sportowy 3+10 strzałów – młodzicy (czas 10 min). 
· 50 m Karabin sportowy 5+20 strzałów – juniorzy młodsi i juniorzy (czas 15 min). 
· 50 m Karabin dowolny 5+20 strzałów open (czas 15 min). 
· 50 m Karabin dowolny stojąc 3+10 strzałów open (czas 10 min, bez strojów strzeleckich) 
· 25m Pistolet sportowy część dokładna 3+20 strzałów open (czas 15 min). 
· 25m Pistolet centralnego zapłonu 3+10 strzałów (czas 10 min).  
· 25m Strzelba – 5 strzałów z amunicji typu breneka (czas 10 min). 

 
VII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI  

1. Zawody rozgrywane będą wg niniejszego regulaminu oraz regulaminu PZSS,  
2. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie,  
3. Klasyfikacja do Pucharu Starosty – suma wyników psp 5+20 i ksp 5+20 



 
 
VIII. NAGRODY  

1. konkurencje młodzików i juniorów za miejsca 1-3 – puchary i dyplomy, 
2. pozostałe konkurencje za miejsca 1-3  – medale i dyplomy 

 
IX. OPŁATY  

Startowe: 
•20 zł od konkurencji z własnej broni,  
•40 zł z bronią i amunicją organizatora w konkurencjach bocznego zapłonu.  
•50 zł z bronią i amunicją organizatora w konkurencjach centralnego zapłonu,  

 
 
 

Organizator 


