
Mistrzostwa Polski Parabellum w konkurencjach karabinowych ISSF 
300m 

05-08.09.2019, Jawor 

Regulamin  zawodów  

1. CEL ZAWODÓW           

Popularyzacja strzelectwa sportowego, wyłonienie Mistrzów Polski w następujących 
konkurencjach: 

- karabin 300m 60 strzałów leżąc mężczyzn 

- karabin 300m 60 strzałów leżąc kobiet 

- karabin 300m 3x40 strzałów mężczyzn 

- karabin 300m 3x40 strzałów  kobiet 

- karabin standard 300m 3x20 strzałów mężczyzn 

- karabin standard 300m RAPID 3x20 strzałów mężczyzn 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Jaworski Klub Strzelecki „UR” ul. Przyjaciół Żołnierza 5b 59-400 Jawor http://www.jksur.pl 

Rafał Sokołowski, tel. 695 926-527 

Kierownik zawodów: Andrzej BURDA, andrzej300m@gmail.com , tel. 601 427-535 

 
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW              

Przyjazd ekip: 05 września 2019, rozgrywanie konkurencji: 06-08 września 2019, wyjazd ekip: 
08 września 2019, strzelnica 300m  Jawor, ul. Grzegorzewska. 5  stanowisk elektronicznych - 
SIUS 300m. Orientacja osi strzeleckiej północ-południe. 

 
4. PROGRAM ZAWODÓW            

 06 września (piątek)  

o 9.00.00-17.30 kontrola techniczna 

o 9.00- 9.45.00 trening wolny oś 300m –5 stanowisk 

o 10.00-10.15 strzały próbne - karabin standard 300m 3x20 strzałów mężczyzn zm. I 

http://www.jksur.pl/
mailto:andrzej300m@gmail.com


o 10.15-12.15 karabin standard 300m 3x20 strzałów mężczyzn zm. I 

o 13.00-13.15 strzały próbne - karabin standard 300m 3x20 strzałów mężczyzn zm. II 

o 13.15-15.15 karabin standard 300m 3x20 strzałów mężczyzn zm. II 

o 16.00-17.15 karabin standard 300m RAPID 3x20 strzałów mężczyzn (Grand Prix) 

 07 września (sobota)  

o 9.30-17.30 kontrola techniczna 

o 10.00-10.15 strzały próbne - karabin 300m 3x40 strzałów kobiet i mężczyzn  

o 10.15-13.15 karabin 300m 3x40 strzałów kobiet i mężczyzn 

o 14.00-14.15 strzały próbne - karabin 300m 3x40 mężczyzn 

o 14.15-17.15 karabin 300m 3x40 strzałów mężczyzn 

 08 września (niedziela)  

o 8.00-16.30 kontrola techniczna 

o 9.00-9.15 strzały próbne - karabin 300m 60 strzałów leżąc mężczyzn I zmiana 

o 9.15-10.15 karabin 300m 60 strzałów leżąc mężczyzn  - I zmiana 

o 11.00-11.15 strzały próbne - karabin 300m 60 strzałów leżąc kobiet i mężczyzn II zmiana 

o 11.15-12.15 karabin 300m 60 strzałów leżąc kobiet i mężczyzn  - II zmiana 

o 13.00-13.15 strzały próbne - karabin 300m 60 strzałów leżąc mężczyzn III zmiana 

o 13.15-14.15 karabin 300m 60 strzałów leżąc mężczyzn  - III zmiana 

o 15.00-15.15 strzały próbne - karabin 300m 60 strzałów leżąc mężczyzn IV zmiana 

o 15.15-16.15 karabin 300m 60 strzałów leżąc mężczyzn  - IV zmiana 

o 16.30 ceremonia dekoracji – wszystkie konkurencje 

Godziny rozgrywania konkurencji mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń.  

5. UCZESTNICTWO 

Zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZSS, , bez ograniczenia wieku kobiety 
 i mężczyźni,  

6. KLASYFIKACJA 

Indywidualna. 

 
7. NAGRODY      

za miejsca 1-3 medale i dyplomy, za miejsca 4-8 dyplomy, za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Generalnego Sponsora firmę  PK-U Parabellum Sp. z o.o. 

 
8. ZGŁOSZENIA 



termin zgłoszeń: do 01 września 2019 , adres składania zgłoszeń : andrzej300m@gmail.com , 
tel. 601 427-535, rodzaj zgłoszeń: tylko emailem : imię nazwisko, klub, konkurencja. 
9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

Startowe: 150 zł za konkurencje. 

10. SPRAWY RÓŻNE 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie.   
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