
   REGULAMIN 

VIII ZAWODÓW KLASYFIKACYJNYCH  

TKKF DELFIN TARNÓW 
 

I. CEL ZAWODÓW 

1. Wyłonienie najlepszych zawodników. 

2. Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

 

W związku z sytuacją dotyczącą epidemii czas trwania zawodów to 2 dni: 

09.10.2020 od godz. 9:00 do 18:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem 

10.10.2020 od godz. 9:00 do 18:00 

 

Zawody odbędą się  na strzelnicy DELFIN TARNÓW  

Adres: 33-100 Tarnów ul. Sanguszków 32 

 

III. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Organizatorem zawodów jest TKKF DELFIN TARNÓW. 

Adres: 33-100 Tarnów ul. Sanguszków 32.

Kontakt: 146286910, 502021723, e-mail: barbara.brozek@interia.pl 

 

IV. UCZESTNICTWO  

W zawodach biorą udział zawodnicy posiadający patent i licencję strzelecką PZSS. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

Obowiązują zgłoszenia telefoniczne.  

Podczas kontaktu telefonicznego ustalamy dzień i godzinę strzelanych konkurencji.  

 

VI. KONKURENCJE STRZELECKIE 

W trakcie zawodów przeprowadzone będą następujące konkurencje: 

Ppn 60, Psp 30, Pcz 30, Pw 20, Pst 3x10; Kdw 20 l, Kdw 20 s, Kdk 10 l, Kdk 10 s, Sgł 10;  

- Pistolet pneumatyczny 60 strzałów, 

- Pistolet sportowy 30 strzałów, 

- Pistolet centralnego zapłonu 30 strzałów, 

- Pistolet wojskowy 20 strzałów, 

- Pistolet standard 3x10 strzałów, 

- Karabin dowolny 20 strzałów leżąc 

- Karabin dowolny 20 strzałów stojąc 

- Karabin dużego kalibru 10 strzałów leżąc 

- Karabin dużego kalibru 10 strzałów stojąc 

- Strzelba gładkolufowa 10 strzałów. 

 

VII. KLASYFIKACJA I REGULAMIN KONKURENCJI 

1. Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu oraz regulaminu PZSS. 

2. W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja OPEN. 

3. Zawodnicy będą klasyfikowani w każdej konkurencji indywidualnie. 

4. Klasyfikacja finałowa: Kwalifikują się zawodnicy, którzy brali udział w minimum 5 

startach   w poszczególnej konkurencji. Do klasyfikacji finałowej liczy się 5 najlepszych 

startów zawodnika w poszczególnej konkurencji. 

 

VIII. NAGRODY 

1. W klasyfikacji indywidualnej: za zajęcie miejsca od I – III – dyplom. 

2. W klasyfikacji finałowej: miejsca I – III puchary i dyplomy, miejsca IV – VI dyplomy. 

 

 



 

IX. OPŁATY 

1. Startowe od każdej strzelanej konkurencji 50 zł, – pokrywają uczestnicy. 

2. Koszty opłat sędziów, osób funkcyjnych, obiektu – pokrywa organizator. 

 

X. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Broń i amunicja własna.  

2. Na zawodach istnieje możliwość wypożyczenia broni na zasadach wcześniej 

uzgodnionych z organizatorem imprezy strzeleckiej. 

3. Opiekę medyczną na czas trwania zawodów zapewnia organizator.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie zawodów. 

5. Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach nie ujętych niniejszym regulaminem 

podejmuje organizator. 

 

XI. INFORMACJE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ 

 

1. Organizator zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do 

dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego. 

2. Organizator dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie 

korzystających. 

3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc              

i opuszczając obiekt. 

 

 
        

ORGANIZATOR 


