
MISTRZOSTWA ZKS 
07-08.09.2019 r., ZKS Warszawa 

 
 
 
 
Regulamin  zawodów 
1. Cel zawodów: 

· wyłonienie najlepszego zawodnika w poszczególnych konkurencjach 
· popularyzacja strzelectwa sportowego 

2. Organizator zawodów: 
· Związkowy Klub Strzelecki, ul. Marymoncka 42. 01-977 Warszawa, www.zks.waw.pl,  
e-mail: biuro@zks.waw.pl; tel. 22 834 41 08; 691 34 41 08;  

3. Termin i miejsce zawodów: 
· 07-08.09.2019 r. ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa 

4. Program zawodów: 
07.09.2019 r. - sobota 

przygot. próbne oceniane  

    9.00 Pistolet sportowy 30 strz. cz. dokładna  
    10.30 Pistolet sportowy 30 strz. cz. dokładna  
    12.00 Pistolet sportowy 30 strz. cz. dokładna  

9.00 9.15 9.30 Karabin pneumatyczny 40 strz. 
10.30 10.45 11.00 Karabin pneumatyczny 40 strz. 
12.00 12.15 12.30 Pistolet pneumatyczny 40 strz. 
13.30 13.45 14.00 Pistolet pneumatyczny 40 strz. 
15.00 15.15 15.30 Pistolet pneumatyczny 40 strz. 

  
09.00-14.00 

 
Test FBI - Zawody dynamiczne 
zawodnik musi zgłosić się na oś dynamiczną do godz. 13.00 
Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Klubu  

08.09.2019 r. -  niedziela 
    9.00 Pistolet centralnego zapłonu 30 strz. cz. dokładana 
    10.30 Pistolet centralnego zapłonu 30 strz. cz. dokładana 
    12.00 Pistolet centralnego zapłonu 30 strz. cz. dokładana 

9.00 9.15 9.30 Pistolet dowolny 40 strz. 
10.45 11.00 11.15 Pistolet dowolny 40 strz. 
12.30 12.45 13.00 Pistolet dowolny 40 strz. 
9.00 9.15 9.30 Karabin dowolny 40 strz. leżąc 
10.45 11.00 11.15 Karabin dowolny 40 strz. leżąc 

Uwaga – w zależności od ilości zgłoszeń program zawodów może ulec zmianie 
  
 
 
 
 
 

http://www.zks.waw.pl
mailto:biuro@zks.waw.pl;


5. Uczestnictwo: 
· konkurencje OPEN - zgodnie ze zbiorem regulaminów PZSS (2017-2020) 
· posiadający aktualną licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Strzelectwa 
Sportowego. 
· kontrola broni i wyposażenia zgodnie z przepisami 

6. Klasyfikacja: 
· indywidualna, zgodnie ze zbiorem regulaminów PZSS na lata 2017-2020 

7. Nagrody: 
1-3 miejsca; medale, puchary 
1-6 miejsca; dyplomy 

Klasyfikacja będzie prowadzona przy minimalnej ilości 6 zawodników w danej konkurencji. 
8. Zgłoszenia: 

· termin zgłoszeń do dnia 02.09.2019 r., obowiązuje rejestracja elektroniczna, arkusz 
rezerwacji będzie dostępny na stronie www.zks.waw.pl  
· rodzaj zgłoszeń: imienne  
· w zgłoszeniu należy podać pełny numer posiadanej licencji PZSS 
· listy startowe po zamknięciu zgłoszeń dostępne będą na stronie internetowej ZKS 
· Odwołanie zawodnika bez obowiązku uiszczenia opłaty startowej może nastąpić najpóźniej 
3 dni przed rozpoczęciem zawodów, po tym terminie będzie pobierana opłata w wysokości 
50% startowego za każdą konkurencję, w której zawodnik był zgłoszony.  

9. Koszty uczestnictwa: 
· startowe zgodnie z ustaleniami PZSS - 50,00 zł za konkurencję  
· dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie pokrywają uczestnicy  

10. Sprawy różne: 
· Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać we własnym zakresie.  
· Podczas zawodów na strzelnicy dostępny będzie catering 

 
Hotele w pobliżu Klubu: 

· Holiday Park, ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, tel. +48 22 865-27-70;  
+ 48 511 49 49 49;  http://www.hphotel.pl/  e-mail: recepcja@hphotel.pl  

· Hotel Pielęgniarski Al. Władysława Reymonta 8, 01-842 Warszawa tel. + 48 22 663 72 31, 
+ 48 22 663 89 38; http://www.oesha.pl/ e-mail: woipip@oesha.pl  
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