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ZIMOWY TURNIEJ PNEUMATYCZNY  2022 

 

ORGANIZATOR: 

Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA    LK -1004/2022 

 

CEL ZAWODÓW:  

Wyłonienie najlepszych zawodników w konkurencjach strzelectwa sportowego: 

Pistoletu i Karabinu pneumatycznego w sezonie 2022.  

Popularyzacja strzelectwa wyczynowego. 

Otwarcie klubowego sezonu strzeleckiego. 

 

MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:   

Strzelnica pneumatyczna BELLONA Kalisz ul. Śródmiejska 24A, 62-800 Kalisz  

(wejście od ul. Fabrycznej) 

 Zawody odbędą się w sobotę - 12.02.2022r.,          

 

PROGRAM ZAWODÓW- KONKURENCJE:    

10 m Pistolet pneumatyczny 20 strzałów -  Ppn- 20 -. czas konkurencji 20 min  

(+ czas przygotowawczy i strzały próbne 5 min.) 

10 m Karabin pneumatyczny 20 strzałów - Kpn-20 - czas konkurencji 20 min  

(+ czas przygotowawczy i strzały próbne 5 min.)  

 

Zapisy na zawody  poprzez stronę Klubu- z wyznaczoną godziną startu.  

Zawodnik stawia się na strzelnicy tylko na wyznaczoną godzinę.  

Rozpoczęcie zawodów- godz. 9.00.   

Przewidywane zakończenie- godz. 14.00 

O kolejności strzelania będzie decydować kolejność zapisu.  
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UCZESTNICTWO:   

Do zawodów dopuszczeni będą wszyscy zawodnicy posiadający ważną 

Licencję Zawodniczą PZSS na 2022 r. 

 

KLASYFIKACJA:  

Pistolet pneumatyczny 20 strzałów    ( K, M, J,… ) 

Karabin pneumatyczny 20 strzałów  ( K, M, J, … ) 

 

KOSZT UCZESTNICTWA:   

Startowe – 5,00 zł / konkurencję, Dzieci i Młodzież zwolnione ze startowego 

Użyczenie broni i amunicji w cenie wpisowego. 

 

SPRAWY RÓŻNE: 

W konkurencji Ppn-20 – dopuszcza się strzelanie z obu rąk. 

Dopuszczone strzelanie z własnej broni spełniającej warunki techniczne.  

Zawody ujęte w Kalendarzu WZSS, udział w nich będzie podstawą do przedłużenia licencji 

zawodniczych PZSS w poszczególnych dyscyplinach na rok 2023r. 

Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. 

Na strzelnicy oraz w pawilonie strzeleckim obowiązują wytyczne Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002316/O/D20202316.pdf                      

w ilości osób, które mogą przebywać na obiekcie.  

 

Wszelkie informacje będą publikowane na bieżąco na stronie klubowej www.bellona.kalisz.pl 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002316/O/D20202316.pdf
http://www.bellona.kalisz.pl/

