
1 | S t r o n a  

 

I Runda Pucharu Polski (rzutki) 

Poznań, 22-25.04.2021 
 

 

 
 

Regulamin zawodów 
 
1. Cel zawodów  
• wyłonienie najlepszych zawodników/zawodniczek i zespołów w strzelaniu do rzutków,  
• popularyzacja strzelectwa sportowego. 
 
2. Organizator zawodów 
• Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” z siedzibą: 61-707 Poznań ul. Libelta 37,  
www.mksdiana.pl 
• Kierownik zawodów: Marek Piekarski 607-516-474 
 
3. Program zawodów 
 

Uwaga: w zależności od ilości zgłoszonych zawodników program zawodów może ulec 

zmianom. 

 

22.04.2021 - czwartek 
 

Przyjazd ekip 
12:00-16:00 Trening 
16:30 Konferencja techniczna - sekretariat zawodów 
23.04.2021 - piątek 
9:00 Trap Mix 
 

Finał Trap Mix 
13:00 Trening Skeet i Trap 
24.04.2021 - sobota 
9:00 Trap 125 - seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki (dzień 1. - 75 rzutków) 
 

Skeet 125 - seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki (dzień 1. - 75 rzutków) 
15:00 Trening Double Trap 
16:00 Double Trap 150 – (dzień 1. - 60 rzutków) 
25.04.2021 – niedziela 
9:00 Skeet 125 - seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki (dzień 2. - 50 rzutków) 
 

Trap 125 - seniorzy, seniorki, juniorzy, juniorki (dzień 2. - 50 rzutków) 
13:00 Finały Skeet 125 
13:00 Finały Trap 125 
15:00 Double Trap 150 (dzień 2. - 90 rzutków) 
 

Dekoracja konkurencji. Zakończenie zawodów 
 

http://www.mksdiana.pl/
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4. W zawodach biorą udział osoby posiadający ważną licencję PZSS oraz badania 

sportowe. 

5. Zgłoszenia do zawodów: ostateczny termin zgłoszenia udziału do dnia 18.04.2021 na adres 

e-mail: biuro@mks-diana.pl. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie mksdiana.pl 

6. Adres: Zawody rozgrywane zostaną na strzelnicy myśliwsko-sportowej „Lizawka” w 

Poznaniu - Antoninku przy ulicy Bałtyckiej 61 (odcinek pomiędzy ulicami Warszawską a 

Gnieźnieńska) Współrzędne geograficzne: N 52°25'12.038” E 17°1'24.399” 

7. Startowe: zgodnie z ustaleniami PZSS.  

Sprawy różne: 
• Organizator zapewnia depozyt broni. 
• Na strzelnicy istnieje możliwość przeglądu i naprawy broni oraz możliwość zakupu 

amunicji. 
• Zakwaterowanie: rezerwacje i korekty rezerwacji dokonują kluby 
• Proponowane miejsca zakwaterowania: 

o gościniec „Lizawka”, ul. Bałtycka 79, Poznań (na terenie strzelnicy)  
o Hotel Naramowice, ul. Naramowicka 150 

• Proponowane miejsca wyżywienia: 
o punkt gastronomiczny na terenie strzelnicy i restauracja gościńca „Lizawka” 

ORGANIZATOR 

mailto:biuro@mks-diana.pl

