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OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE  

„ZAPOMINALSCY W AKCJI” 
/ZAWODY UZUPEŁNIAJĄCE LIMIT STARTÓW WYMAGANYCH DO UTRZYMANIA 

LICENCJI PZSS NA 2019 r. Zawody z udziałem obserwatora ŚZSS w Katowicach./ 
 

 

 

 
Organizator:    TS „TEMIDA” Zabrze 

 

Termin i miejsce: 16.12.2018r., godz.10.00 strzelnica MOSiR Zabrze,  

ul. Matejki 6 

 

Warunki uczestnictwa: W zawodach mogą brać udział TYLKO i WYŁĄCZNIE 

OSOBY POSIADAJĄCE WAŻNĄ LICENCJĘ 

STRZELECKĄ PZSS NA 2018 r. 

 

Konkurencje: 1.Pistolet kal. 5,6mm, tarcza „olimpijska”, odl.25m., 

10 strzałów ocenianych, czas 3 min.- postawa z wolnej ręki 

lub oburącz, bez strzałów próbnych. 

2.Pistolet kal. 5,6mm, tarcza „olimpijska”, odl.25m.  

5 strzałów ocenianych, czas 1 min.- postawa z wolnej ręki lub 

oburącz, bez strzałów próbnych.  

3.Pistolet kal. 5,6mm, tarcza „olimpijska”, odl.25m.,  

5 strzałów ocenianych, czas 1 min.- postawa z wolnej ręki bez 

strzałów próbnych. 

4.Pistolet kal. 5,6mm, tarcza „olimpijska”, odl.25m.,  

2x5 strzałów ocenianych, w czasie 2x20 sek..- postawa z 

wolnej ręki lub oburącz, bez strzałów próbnych. 

5.Karabin kal. 5,6mm, tarcza KBKS, postawa stojąc,  

5 strzałów ocenianych , czas 1 min., odległość 25m, przyrządy 

celownicze dowolne, bez strzałów  próbnych. 

6.Karabin kal. 5,6mm, tarcza KBKS, postawa klęcząc, 

5 strzałów ocenianych , czas 1 min., odległość 25m, przyrządy 

celownicze dowolne, bez strzałów próbnych. 

7.Strzelba kal. 12mm, odległość 20m, 3 strzały oceniane, 

postawa stojąc, czas mierzony timerem, tarcza TS9-punktacja: 

prostokąt 5pkt, butelka 3pkt, pozostałe 1pkt. O miejscu 

decyduje FACTOR, tj. wynik podzielony przez czas.  

8.Strzelba kal. 12mm,odległość 15m,3 strzały oceniane, 

postawa stojąc, czas mierzony timerem, tarcza TS9-punktacja: 

prostokąt 5pkt, butelka 3pkt, pozostałe 1pkt. O miejscu 

decyduje FACTOR, tj. wynik podzielony przez czas. 

 

 



Klasyfikacja:    Klasyfikacja indywidualna 

 

Inne: Obowiązują zasady bezpieczeństwa strzelań kulowych  PZSS, 

zacięcia i niewypały we własnym zakresie, broń i amunicja 

własne. Opłata startowa 20zł od konkurencji. Przyrządy 

optyczne do obserwacji przestrzelin niedozwolone. 

 

Informacje dodatkowe: Bohdan Żyła tel. 502 324 200 

 

Strzelanie wg kolejności wydanych metryczek na 

podstawie rejestracji na portalu https://www.earbiter.io. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji godziny 

startu zawodnika, w zależności do ilości startujących w 

danej konkurencji – o każdej takiej zmianie zawodnik 

zostanie powiadomiony drogą e-mailową.   
 

              

         prezes 

       -B.Żyła-                 
 

            19.11.2018r 

 

https://www.earbiter.io/

