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ZAPRASZAMY DO STARTU                                                                                           
 

W ZAWODACH KLUBOWYCH „TRÓJBÓJ Z BRONI HISTORYCZNEJ” 
Strzelnica w m. Górzna w dniu 15-09-2019 (niedziela) w godz.09.00 – 16.00 

 
Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa jako sportu pro obronnego                                                     

w rocznicę napaści faszystów i bolszewików na Polskę oraz                                                                                                     
„Przeciw wykluczeniu społecznemu strzelców i strzelectwa przez prezydenta Piły” 

                                          

                                                  Regulamin zawodów. 
1. Prawo startu mają Członkowie PZSS posiadający aktualną licencję PZSS oraz zaproszeni    

    Goście – ilość startujących ograniczona do 30 zawodników, klasyfikacja tylko trójbój - OPEN. 

 

2. Trzy konkurencje strzeleckie po 10 strzałów - bez próbnych, czas na całość trójboju  20 minut,      

    broń wyprodukowana do 1967 roku. 

a. Dystans 200 m - karabin dowolny kaliber do 8 mm z lunetą (snajper), tarcza  wojskowa 23 p,   

    postawa siedząc przy stole strzeleckim.  

b. Dystans 100 m - karabin dowolny kaliber do 8 mm, przyrządy otwarte, tarcza wojskowa  

    23p,postawa stojąc z oparcia o słupek.   

c. Dystans 25 m – pistolet/rewolwer kaliber do 9,65 mm, tarcza 23 p, postawa stojąc, dozwolony  

    chwyt oburącz.     

 

3. Amunicja tylko z wypełnieniem ołowianym, oryginalna – nie ebolorowana.  

 
4. Startującemu wystawione są 3 tarcze, czas strzelania 20 min. poniżej procedury:                                                                                                 
    a) zgłoszenie nazwisko i imię, klub, email: icpila@wp.pl do 13.09.2019 r,                                                      
    b) opłata – startowe w zawodach za 3 konkurencje przelew na konto klubu 150,00 zł                       
    nr. konta: GBW SA O. Piła  nr 52 1610 1146 0079 4840 2000 0001,                                                           
    Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental”  Piła, ul. W. Pola 11, 64-920 Piła. 
    c) zgłoszenie się w dniu zawodów do godz.10.00 na strzelnicy w m. Górzna: rejestracja w  
    biurze zawodów, przedstawienie opłaty startowego oraz broni i amunicji sędziemu  
    technicznemu zawodów – wpis w rejestrze strzelań oraz na liście startowej, ustalenie  

    kolejności startu oraz stanowiska strzeleckiego. 
    d) dozwolone jest wcześniejsze ustalenie – użyczenia broni od kolegów klubowych,  
    prosimy o powiadomienie podczas zgłoszenia startu – drogą elektroniczną. 
 
5. Nagrody: Puchary za miejsca od I do V oraz dyplomy do 10 miejsca.                                            
 
6.Funkcyjni : Kierownik Zawodów – kol. Jacek Wożniak, Sędzia Główny – Kazimierz Sadowski,  
   Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Arkadiusz Druszcz, Biuro Obliczeń – Krystyna  
   Sadowska, Sędzia Klasyfikacyjny broni i amunicji - Bogusław Pańczyniak.  
   Sędziowie stanowiskowi : Sylwia Pierzchała, Przemysław Janicki, Darek Ciężki,   
   Zabezpieczenie medyczne – Tomasza Wojtiuk.                                                                              
 
7. godz.10.00 otwarcie zawodów ok.16.00 zakończenie zawodów, na miejscu kawa, herbata,  
   ok.godz.13.00 ciepły posiłek. 
 
Uwaga :na stronie klubu- www.icpila.eu  w dniu 14.09.2019 wykaz startujących oraz  
   aktualizacja regulaminu. 
 
WSZYSTKICH startujących obowiązuje regulamin strzelnicy oraz powyższe ustalenia, Zawodnicy  
    nie przestrzegający w/w ustaleń nie będą mieli prawa startu bez zwrotu startowego. 
 

Za organizatorów - Kazimierz Sadowski, prezes zarządu 
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