
Nazwa zawodów 

,,PUCHAR KASZUB” 
Data 27.03 -29.03.2020r, Miejsce Kartuzy ul. Kościerska 1 a 

Regulamin  zawodów  

1. Cel zawodów 

 uczczenie 97 rocznicy nadania praw miejskich miasta Kartuzy  

 VIII memoriał im. Stefana Hejny, założyciela Klubu Strzeleckiego ,,Dziesiątka”  

 zdobywanie klas sportowych  

 popularyzacja strzelectwa sportowego w powiecie Kartuskim 
2. Organizator zawodów 

 Klub Strzelecki ,,Dziesiątka” Kartuzy  

 Kartuzy ul. Kościerska 1 a  

 Jerzy Malotka-Trzebiatowski 
3. Termin i miejsce zawodów  

 27.03.2020 – 29.03.2020 r  

 Kartuzy, ul. Kościerska 1 a  
4. Program zawodów  

 Karabin pneumatyczny, pistolet pneumatyczny  

 Dzień pierwszy – pierwsze strzelanie z okazji 97 rocznicy nadania praw miejskich Kartuzom 

 Dzień drugi – drugie strzelanie VIII Memoriał im. Stefana Hejny 

 Dzień trzeci – finały o PUCHAR KASZUB  

Piątek 27.03.20120                          97 rocznica nadania praw miejskich Kartuzom                      

(strzelanie pierwsze) 

Karabin pneumatyczny – 40 strzałów   
Karabin pneumatyczny – 30 strzałów 
Pistolet pneumatyczny – 40 strzałów 
Pistolet pneumatyczny – 30 strzałów 

Sobota 28.03.2020       VIII Memoriał im. Stefana Hejny, założyciela KS ,,Dziesiątki” w 
Kartuzach                                                                                        (drugie strzelanie)    

Karabin pneumatyczny – 40 strzałów 
Karabin pneumatyczny – 30 strzałów 
Pistolet pneumatyczny – 40 strzałów 
Pistolet pneumatyczny – 30 strzałów 

Niedziela 29.03.2020                                 FINAŁY O ,,PUCHAR KASZUB” 

Finał - karabin pneumatyczny 
Finał - pistolet pneumatyczny 

 
5. Uczestnictwo 

 posiadający licencję zawodniczą PZSS,  

 kategorie wiekowe – seniorki seniorzy-open, juniorki juniorzy open, młodziczki młodzicy open 
6. Punktacja 

 Indywidualna 
7. Nagrody  

 Medale i dyplomy za miejsca 1-3 , finały – 1-3 dyplomy, upominki i za pierwsze miejsce Puchar Kaszub        
( finał według odrębnego regulaminu)  

8. Zgłoszenia 

 termin zgłoszeń do …… na adres e-mail: ksdziesiatka@interia.pl , telefon 608-050-715, zgłoszenia imienne 
na załączonym druku. 

9. Koszty uczestnictwa 

mailto:ksdziesiatka@interia.pl


 startowe, 40 zł. młodzicy 30 zł. 

 koszty zakwaterowania i wyżywienia kluby załatwiają w własnym zakresie  

 propozycje zakwaterowania; Hotel ,,Miłosz” ul 3-go maja 36, tel. 58 685-34-00 kom. 516-242-411 
10. Sprawy różne 

 Wszystkie strzelania odbędą się na tarczach papierowych i liczone w dziesiętnych. 
 


