
 

 
 

 

PROGRAM I REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

II RUNDA – MŁODZI STRZELCY NA START 

 

 

 

 CEL ZAWODÓW 
1. Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży.   
2. Wyłonienie najlepszych zawodników. 
3. Umożliwienie młodym adeptom poznawać zasady rywalizacji sportowej. 

 
 
 TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 

16.04.2023 od godz. 9:00 do 16:00 (w zależności od ilości zgłoszeń) 
Zawody odbędą się na strzelnicy DELFIN TARNÓW: 33-100 Tarnów, ul. Sanguszków 32. 

 
 
 ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Ognisko TKKF DELFIN w Tarnowie 
Adres: 33-100 Tarnów, ul. Sanguszków 32 
Kontakt: 14 6286910, 502021723, e-mail: barbara.brozek@interia.pl 

 
 
 UCZESTNICTWO 

W zawodach mogą startować osoby do 15 roku życia (kategoria wiekowa: młodzicy,  roczniki 2008                 
i młodsi). 
Do uczestnictwa w zawodach nie jest wymagane posiadanie licencji zawodniczej PZSS. 

 
 
 ZGŁOSZENIA 

Zgłoszenia wysyłamy na e-mail: barbara.brozek@interia.pl – do dnia 12.04.2023 – do godziny 17:00 
Za pomocą formularza xls - POBIERZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://delfin-tarnow.pl/wp-content/uploads/2023/02/Formularz_zgloszeniowy_MSNS-2023.xls


 
 KONKURENCJE STRZELECKIE 
W trakcie zawodów przeprowadzone będą następujące konkurencje: 

 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodziczki 

 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodzicy 

 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodziczki z podpórką broni 

 10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów młodzicy z podpórką broni 

 10m Pistolet pneumatyczny szybkostrzelny 30 strzałów młodziczki 

 10m Pistolet pneumatyczny szybkostrzelny 30 strzałów młodzicy. 
 
 

Lp. Nazwa skrócona Nazwa pełna oraz opis konkurencji 

1. Ppn40 

10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów 
Postawa: stojąca, sportowa wg ISSF / PZSS (z jednej ręki), Odległość: 10 m, 
Tarcza: Ppn 10m [TS-8] (1 tarcza próbna – strz. próbne, 8 tarcz ocenianych po 5 strzałów do każdej), 
Czas: 15 min. czas przygotowawczy i na strzały próbne, 60 min. strzały oceniane. 
Broń: dowolny pistolet pneumatyczny spełniający wymogi ISSF dla Ppn. 

2. Ppn40 pb 

10m Pistolet pneumatyczny 40 strzałów z podpórką broni 
Postawa: siedząca + podpórka broni (podpórka rękojeści bez podparcia lufy) podpórkę zapewnia 
organizator, Odległość: 10 m, 
Tarcza: Ppn 10m [TS-8] (1 tarcza próbna – strz. próbne, 4 tarcze oceniane po 10 strz. do każdej), 
Czas: 15 min. czas przygotowawczy i na strzały próbne, 60 min. strzały oceniane. 
Broń: dowolny pistolet pneumatyczny spełniający wymogi ISSF dla Ppn. 

3. PpnSz30 

10m Pistolet pneumatyczny szybkostrzelny 30 strzałów 
Postawa: stojąca, sportowa wg ISSF / PZSS (z jednej ręki), Odległość: 10 m, 
Tarcza: własna organizatora, 
Czas: strzały próbne – 1 seria pięciostrzałowa - 8 sek. 
- pierwsza, druga i trzecia pięciostrzałowa seria oceniana – 8 sek. na serię 
- czwarta, piąta i szósta pięciostrzałowa seria oceniana – 6 sek. na serię 
Broń: pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy,  

 

 KLASYFIKACJA I REGULAMIN 

1. Zawody rozgrywane będą według niniejszego regulaminu oraz regulaminu PZSS. 
2. W ciągu 2023 roku zostanie przeprowadzonych 5 Rund zawodów – Młodzi Strzelcy na Start. 
3. W ramach zawodów prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kat. MŁODZICY, MŁODZICZKI. 
4. Zawodnik może startować w postawie stojącej albo w postawie siedzącej. Nie dopuszcza się 

strzelania przez jedną osobę obu postaw. 
5. Postawa siedząca z podpórki broni dedykowana jest dla młodych zawodników, którzy nie strzelają 

jeszcze postawy stojącej lub dopiero zaczynają strzelać postawę stojącą. 
 

 NAGRODY 
Klasyfikacja indywidualna (w każdej rundzie): 
 dyplomy – dla wszystkich uczestników 
 Za zajęcie miejsca I – III medale. 

 
 OPŁATY 

1. Startowe od każdej strzelanej konkurencji 20 zł – pokrywają uczestnicy. 
2. Koszty sędziów, osób funkcyjnych, obiektu – pokrywa organizator. 

 
 INFORMACJE DODATKOWE 

1. Broń oraz śrut: własne uczestników. 
2. Wyniki z każdej rundy będą publikowane na stronie organizatora www.delfin-tarnow.pl oraz na 

stronie www.mzss.pl 
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. 
ORGANIZATOR 

http://www.delfin-tarnow.pl/
http://www.mzss.pl/

