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21. 

ZAWODY STRZELECKIE 

ZŁOTA JESIEŃ 

VIII Memoriał Eugeniusza Jajecznika 

 
 

REGULAMIN 
 

1. Cel zawodów 

 Wyłonienie klubowych mistrzów jesieni 

 Popularyzacja sportu strzeleckiego 

 

2. Organizatorzy zawodów 

 Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu 

 TOMPOL S.J. Dębe Kolonia 

 

3. Termin i miejsce zawodów 

 18.09.2021 r. godz. 08:00 

 strzelnica PZŁ Wolica k/Kalisza 

 rejestracja zawodników do godziny 10.00 

 zakończenie zawodów – godz. 14.00 

Harmonogram: 

Wszystkie konkurencje odbywają się równolegle, na wyznaczonych osiach. 

 

4. Program zawodów – konkurencje 

KDW10 l. 

PSP 10 dokł. 

PCZ 10 dokł. 

Dozwolone jest trzymanie broni oburącz. 

KCZ 10 (zgodnie z wymogami strzelnicy 

Przyrządy celownicze wyłącznie mechaniczne: 

a) szczerbinka – dopuszczona także w postaci przeziernika, z wyłączeniem dioptera 

b) muszka – kształt dowolny, z wyłączeniem muszki kołowej; muszka może być w osłonie 

tunelowej (zamkniętej) 

Trap10 

 

5. Uczestnictwo w zawodach 

Wyłącznie członkowie KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu posiadający ważną licencję PZSS. 

 

6. Klasyfikacja 

Indywidualna w każdej konkurencji. Dodatkowo klasyfikacja wieloboju strzeleckiego z pięciu 

konkurencji. 
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We wszystkich konkurencjach (oprócz Trap) w przypadku równej ilości punktów o miejscu 

decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, następnie ilość dziesiątek, dziewiątek, ósemek itd., 

aż do ustalenia ostatecznej kolejności. 

W konkurencji Trap o miejscu w klasyfikacji decyduje liczba trafionych rzutek. 

 

7. Nagrody 

W klasyfikacji wieloboju strzeleckiego: 

 I – III m-ce – puchar TOMPOL oraz medal 

 I – VI m-ce – dyplom oraz nagrody sponsora 

 

W klasyfikacji indywidualnej, dla każdej konkurencji: 

* I miejsce – puchar 

* I – III miejsce – dyplom oraz nagroda sponsora 

 

8. Zgłoszenie udziału w zawodach 

Zgłoszenia należy dokonywać w Biurze KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu ul. Rzemieślnicza 6 

(tel. 62 502 68 87, kom. 513 184 475) lub bezpośrednio na strzelnicy w dniu zawodów. 

 

9. Opłaty startowe 

Brak 

 

10. Postanowienia końcowe 

a) W zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin 

b) Dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji. 

Dla osób nieposiadających broń i amunicję zabezpieczają organizatorzy zawodów. W takim 

wypadku zawodnik pokrywa wyłącznie koszt amunicji: 

* kal. 22LR – 5 złotych (13 nabojów) 

* kal. 9x18 – 20 złotych (13 nabojów) 

* kal. 7,62x39 – 20 złotych (13 nabojów) 

* trap – 30 złotych (20 nabojów) 

c) Obowiązuje ręczny pomiar czasu. 

d) Organizator informuje, że w czasie zawodów będą wykonywane zdjęcia dokumentujące 

przebieg zawodów. Przebywając na terenie strzelnicy zawodnicy oraz osoby towarzyszące 

wyrażają zgodę na utrwalenie wizerunku. Sprzeciw przeciwko utrwaleniu wizerunku można 

zgłosić w biurze organizatora w czasie zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do 

publikacji zdjęć na własnej stronie internetowej oraz w mediach, a także do przekazania 

materiału medialnego osobom trzecim, w szczególności sponsorom. 

e) Z uwagi na możliwe obostrzenia sanitarne związane z Covid-19 prosimy o stosowanie się 

do wskazówek i poleceń obsługi zawodów. 

f) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone 

zostaną przed rozpoczęciem strzelań 

 

O R G A N I Z A T O R  


