
 

 

    

 
0 

XV Pilski Puchar Wiosny – 30.03.2019 
Strzelnica myśliwsko-sportowa „Hubertus” w Chodzieży, godz. 10:00 – 14:30 

Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła przy I LO 
64-920 Piła ul. W. Pola 11, www.icpila.eu icpila@wp.pl, sks-ic@wp.pl, 0604–240–613, 
Licencja PZSS nr 1002/2019,dysypliny: pistolet, karabin, strzelba 
Lider Wielkopolskiego Strzelectwa Sportowego Dzieci i Młodzieży 

Za organizatorów Kazimierz Sadowski, Prezes Zarządu 

Regulamin zawodów 

1. Organizator: Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” Piła. 
Współorganizator: Zarząd Powiatu Pilskiego. 

2. Konkurencje strzeleckie: 
• Dystans 25 m – pistolet/rewolwer b.z. 5,6mm, strzały: 5 próbnych + 10 ocenianych, tarcze papierowe. 

• Dystans 50 m – karabin b.z. 5,6mm,  strzały: 5 próbnych + 10 ocenianych, tarcze papierowe. 

• Dystans 100 m – karabin c.z. do 8 mm, bez lunety, dowolne przyrządy celownicze, strzały: 3 próbne + 10 ocenianych, tarcze karton. 

• Dystans 25 m – pistolet c.z., strzały: 5 próbnych + 10 ocenianych, tarcze papierowe.,  tarcze kartonowe. 

• Strzelba „Trap” - strzały: 3 próbn3 + 10 ocenianych, tarcze papierowe. 

3. Uczestnictwo: 
• Posiadający aktualną licencję PZSS. 

• Konkurencje kulowe mały kaliber od lat 14, kulowe duży kaliber i strzelba od lat 18.. 

4. Klasyfikacja: 
• Indywidualna OPEN. 

5. Nagrody: 
• Indywidualnie za I miejsce w konkurencji puchar. 

• Dyplomy za miejsca I –V. 

6. Koszty startu: 
• Startowe: 40,00 zł od konkurencji (broń i amunicja własna, spełniająca wymogi strzelnicy). 

• Zabezpieczamy broń i amunicję (startowe – 40 zł + koszty zużytej amunicji). 

• Kontrola broni przed startem na stanowisku. 

7. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY W REGULAMINIE ZAWODÓW. 

Startujący oświadcza przez złożenie podpisu na metryczce że zapoznał się z regulaminem zawodów oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 
osobowych zgodnie z zapisem w (Dz.U.2018 poz.1000 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. z późn. zmianami) przez SKS „Inter-
Continental” Piła, w tym również nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku – zdjęcia  z danymi ujętymi w metryczce strzelań. 

Cel zawodów pod hasłem: 

„Przeciw Wykluczeniu Społecznemu Strzelców i Strzelectwa w Pile” 


