
Zawody strzeleckie o ,, PUCHAR KASZUB” 2021 
16-18.04.2021 

 

Regulamin  zawodów  

1. CEL ZAWODÓW  

· Zawody z okazji 98 rocznicy nadania praw miejskich miasta Kartuz. 

· IX memoriał im Stefana Hejny, założyciela Klubu Strzeleckiego ,,Dziesiątka” w Kartuzach.                                                           

· Popularyzowanie strzelectwa sportowego w powiecie Kartuskim.    

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

· Klub Strzelecki  ,,DZIESIĄTKA” ul. Piłsudskiego 10 (szkoła podstawowa nr.1), tel. 608-050-715 ,                                        
e-mai: ksdziesiatka@interia.pl  

· Kontakt; Jerzy Malotka-Trzebiatowski tel. 608-050-715 

3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

· 16-18.04.2021,   83-300 Kartuzy ul. Piłsudskiego 10 (szkoła Podstawowa nr. 1) 

4. PROGRAM ZAWODÓW  

· Karabin pneumatyczny, Pistolet pneumatyczny                                                                                                              

· Kategorie wiekowe; seniorzy open, juniorzy open i młodzicy, młodziczki 
5. UCZESTNICTWO 

· posiadający licencję PZSS, wszystkie kategorie wiekowe. 

6. KLASYFIKACJA 

· Indywidualna  

7. NAGRODY  

· Za pierwsze strzelanie z FINAŁEM ( 98 rocznica nadania praw miejskich dla Kartuz) miejsca 1 – 3 
otrzymują medale i dyplomy.  

· Drugie strzelanie, IX Memoriał im. Stefana Hejny, miejsca 1-3 otrzymują dyplomy. 

· Szesnastu najlepszych zawodników wyłonionych po dwóch strzelaniach będzie walczyć o ,, PUCHAR 
KASZUB”  (zasady wyłonienia zawodników: 16 najlepszych wyników z dwóch strzelań, w tym 10 
seniorów i juniorów open i  6 najlepszych wyników młodzików open).  

·  Dla finalisty ,,PUCHARU KASZUB” –  puchar i nagroda rzeczowa, dla pozostałych finalistów 
nagrody upominki.  

Finał według odrębnego regulaminu. 

8. ZGŁOSZENIA 

· termin zgłoszeń do 10.04.2021, Klub Strzelecki Dziesiątka Kartuzy ul. Piłsudskiego,  tel. 608-050-715 ,    
e-mai: ksdziesiatka@interia.pl   na drukach PZSS 

9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

· startowe 60 zł. młodzicy 40 zł.                                                                                                                                           

·  Zakwaterowanie i wyżywienie kluby załatwiają we własnym zakresie                                                                     

· Propozycje Hotelu; Kartuzy  Hotel  ,,Miłosz” ul. 3-go maja 36, tel. 58 / 685-34-00 kom. 516-242-411           
                   Kartuzy Hotel  ,,Pod Orłem” ,  ul. 3-maja 10, 58 / 736-66-01     

                                                                                                                                                     

 
10. SPRAWY RÓŻNE 

· Wszystkie strzelania odbędą na tarczach elektronicznych.  
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· Zawody będą się odbywać na hali sportowej szkoły Podstawowej nr. 1 , ul. Piłsudskiego 10 w 
Kartuzach. 

Program zawodów 

1704.2021r.  Sobota  
Próbne oceniane Konkurencja 

8:00 8;15-9:30 Pistolet  pneumatyczny 60 seniorki i seniorzy - open                                          
-  juniorki i juniorzy - open 

9:50 10:05:11.20 Karabin pneumatyczny 60 seniorki i seniorzy - open           
-  juniorki i juniorzy - open 

11:40 11:55-13:10 Karabin pneumatyczny 60 seniorki i seniorzy - open                   
-  juniorki, juniorzy - open                                                           
Pistolet pneumatyczny 60 seniorki i seniorzy – open                
-  juniorki i juniorzy - open 

13:30 13:45-15:00 Pistolet pneumatyczny 40 młodziczki i młodzicy                   
Karabin pneumatyczny 40 młodziczek i młodzików  

Stawienie w strefie 
przygotowawczej  

Pierwszy strzał 
oceniany 

FINAŁY z pierwszego strzelania 

15:00 15:30 Pistolet - seniorki, seniorzy - juniorki, juniorzy  

16:00 16:30 Karabin – seniorki, seniorzy - juniorki, juniorzy  

18.04.2021r. Niedziela 

II  STRZELANIE 
8.00 8.15-9.30 Karabin pneumatyczny 60 seniorki, seniorzy              

Karabin pneumatyczny 60 juniorki, juniorzy 

9:50 10:05-11:25 Pistolet pneumatyczny 60 seniorki, seniorzy               
Pistolet pneumatyczny 60 juniorki, juniorzy 

11:40 11:55-13:10 Karabin pneumatyczny 60 juniorki, juniorzy i seniorki  
seniorzy                                                                       
Pistolet pneumatyczny 60 juniorki, juniorzy i seniorki 
seniorzy 

13:30 13:45-14:35 Pistolet  pneumatyczny 60 młodziczki, młodzicy                 
Karabin pneumatyczny 60 młodziczki, młodzicy 

FINAŁY O ,,PUCHAR KASZUB” 

FINAŁ o PUCHAR KASZUB – Ppn. 15:30 

FINAŁ o PUCHAR KASZUB – Kpn. 16:30 

Uroczyste zakończenie zawodów i dekoracja 17:00 

 

Uwaga 

· Program godzinowy może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń 

 

 

 


