
XL Zawody Strzeleckie Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego Perkun o Puchar Karkonoszy 
 

26.05.2019 r. Wieściszowice gm. Marciszów 
 
 

Regulamin Zawodów 
 

1. Cele 

a) Wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w Zawodach. 

b) Integracja członków Karkonoskiego Klubu Strzeleckiego Perkun ze strzelcami z innych stowarzyszeń. 

c) Przedłużanie licencji zawodniczych Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego na 2020 r. 

d) Promocja powiatu kamiennogórskiego oraz gminy Marciszów. 

 

2. Organizator 
Karkonoski Klub Strzelecki Perkun w Kamiennej Górze 

Strona internetowa: https://www.kksperkun.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/KKSPERKUN 

E–mail: kksperkun@gmail.com 

 

3. Termin i miejsce 

Zawody rozegrane będą na strzelnicy klubowej w Wieściszowicach gm.  Marciszów dnia 26 maja 2019 r. 

(niedziela) od godz. 11.00. Biuro czynne od godz. 9.00. Lokalizacja strzelnicy: 50°50'15.8"N 

15°57'31.7"E.   

 

4. Program 

a) Karabin sportowy bocznego zapłonu 3 x 20. Strzelanie na odległość 50 m z karabinu bocznego zapłonu 

z mechanicznymi przyrządami celowniczymi — 3 postawy. Seria próbna oraz 3 serie po 20 strzałów w 

czasie 60 minut, maksymalnie do uzyskania 600 pkt, 6 x tarcza TS–1 (po 10 strzałów do każdej tarczy). 

Kolejki startowe: godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 i 17.00. 

b) Karabin sportowy centralnego zapłonu 3 x 20. Strzelanie na odległość 100 m z karabinu centralnego 

zapłonu z mechanicznymi przyrządami celowniczymi — 3 postawy. Seria próbna oraz 3 serie po 20 

strzałów w czasie 60 minut, maksymalnie do uzyskania 600 pkt, 6 x tarcza TS–2 (po 10 strzałów do każdej 

tarczy). Kolejki startowe: godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 i 17.00. 

c) Pistolet bocznego zapłonu 30 (część dokładna). Strzelanie na odległość 25 m z pistoletu lub rewolweru 

bocznego zapłonu. Postawa stojąca, chwyt dowolny. Seria próbna oraz 30 strzałów w czasie 30 minut, 

maksymalnie do uzyskania 300 pkt, 3 x tarcza TS–2 (po 10 strzałów do każdej tarczy). Kolejki startowe: 

godz. 11.00, 11.45, 12.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 i 17.15. 

d) Pistolet centralnego zapłonu 30 (część dokładna). Strzelanie na odległość 25 m z pistoletu lub 

rewolweru bocznego zapłonu. Postawa stojąca, chwyt dowolny. Seria próbna oraz 30 strzałów w czasie 

30 minut, maksymalnie do uzyskania 300 pkt, 3 x tarcza TS–2 (po 10 strzałów do każdej tarczy). Kolejki 

startowe: godz. 11.00, 11.45, 12.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30 i 17.15. 

 

https://www.kksperkun.pl
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5. Uczestnictwo 

W zawodach mogą startować wyłącznie zawodnicy z ważną licencją zawodniczą PZSS. 

 

6. Punktacja i klasyfikacja 
Ocena tarcz i celów wg przepisów ISSF. Klasyfikacja wyłącznie indywidualna w każdej konkurencji oraz 

wielobój o przechodnią statuetkę Ducha Gór. 

 

7. Opłaty 
Opłata startowa za uczestnictwo we wszystkich konkurencjach z bronią i amunicją własną lub użyczoną 

wynosi 100,00 zł. Opłata startowa za uczestnictwo w jednej konkurencji z bronią i amunicją własną lub 

użyczoną wynosi 30,00 zł. Organizator przewiduje broń i amunicję klubową do niektórych konkurencji za 

dodatkową opłatą obejmująca koszty zakupu amunicji. Szczegóły zostaną podane podczas zapisów na 

Zawody. Wszystkie opłaty będą przyjmowane w dniu zawodów, w biurze zawodów od godz. 09.00 do 

godz. 12.00. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub swoich stowarzyszeń. Organizator zapewnia 

poczęstunek i napoje. 

 

8. Nagrody 
Ufundowane przez Starostę Kamiennogórskiego puchary i dyplomy za miejsca I–III oraz dyplomy za 

miejsca IV–VI w każdej konkurencji. Dodatkowo zdobywca miejsca I w wieloboju otrzyma przechodnią 

statuetkę Ducha Gór, którą w kolejnej edycji zawodów za rok będzie zobowiązany przekazać następcy. 

 

9. Zgłoszenia 
Zapisy internetowe na konkretne kolejki startowe na e–adres: ksperkun@gmail.com do dnia 24 maja 2019 

r. godz. 16.00 albo na miejscu w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 12.00. 

 

10. Postanowienia końcowe 

Zawody będą przeprowadzone w oparciu o przepisy bezpieczeństwa PZSS, regulamin strzelnicy i 

regulamin własny organizatora. Ewentualne protesty będą przyjmowane do 10 minut od ogłoszenia 

wyników konkurencji. Prawo zmiany i interpretacji regulaminu przysługuje sędziemu głównemu Zawodów 

wyznaczonemu przez organizatora. 

 

mailto:ksperkun@gmail.com

