
REGULAMIN 
OTWARTEJ  ZIMOWEJ  

LIGI  PNEUMATYCZNEJ 
w 2017/2018 roku 

Cel zawodów  

• Popularyzacja i promocja strzelectwa sportowego.
• Umożliwienie sportowej rywalizacji.
• Wyłonienie najlepszych strzelców indywidualnych.
• Integracja środowiska strzeleckiego.

Termin i miejsce zawodów  

Otwarta Zimowa Liga Pneumatyczna zostanie przeprowadzona w następujących 
terminach: 

• I runda – 19 listopada 2017r.
• II runda – 3 grudnia 2017r.
• III runda – 14 stycznia 2018r.
• IV runda – 11 lutego 2018r.
• V runda – 11 marca 2018r. 

Zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy pneumatycznej LOK w Krakowie 
znajdującej się w podziemiach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 na      
os. Dywizjonu 303 budynek 66. 
Rozpoczęcie każdej rundy zawsze o godz. 9.00. 

Organizacja Zawodów  

Organizatorami Otwartej Zimowej Ligi Pneumatycznej są kluby KS ZO LOK Kraków 
oraz LOK HTS Kraków-Nowa Huta.  
Organizator przygotuje dokumentację techniczną oraz zapewni obsadę sędziowską. 
Otwarta Zimowa Liga Pneumatyczna przeprowadzona zostanie wg formuły "OPEN" 
w klasyfikacji indywidualnej. 
Klasyfikacja prowadzona będzie osobno dla każdej rundy. 
W przypadku równych wyników indywidualnych stosuje się przepisy ISSF. 
W każdej rundzie za zajęcie miejsca I-III zawodnicy będą uhonorowani medalami      
i dyplomami. 
Na miejsce w klasyfikacji końcowej składa się suma 3 najlepszych wyników 
uzyskanych we wszystkich rundach. 
Za zajęcie miejsca I-III w klasyfikacji końcowej Otwartej Zimowej Ligi Pneumatycznej 
zawodnicy będą uhonorowani pucharami i dyplomami. 
Za zajęcie miejsca IV-VI w klasyfikacji końcowej Otwartej Zimowej Ligi 
Pneumatycznej zawodnicy będą uhonorowani dyplomami. 



Konkurencje  
 
Pistolet pneumatyczny 40 strzałów (Ppn-40 ) 
Karabin pneumatyczny 40 strzałów (Kpn-40 ) 
 
Warunki konkurencji  
 
Ppn-40: 

• odległość – 10 metrów 
• cel – tarcza TS-3 
• postawa strzelecka – stojąca z wolnej ręki 
• czas przygotowawczy i strzałów próbnych: 15 min. 
• czas: 60 min. na strzały oceniane 
• ilość strzałów próbnych: nieograniczona 

 
Kpn-40: 

• odległość – 10 metrów 
• cel – tarcza TS-2 
• postawa strzelecka – stojąca z wolnej ręki 
• czas przygotowawczy i strzałów próbnych: 15 min. 
• czas: 60 min. na strzały oceniane 
• ilość strzałów próbnych: nieograniczona 

 
Uczestnictwo w zawodach  
 
W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubów strzeleckich oraz osoby 
indywidualne posiadające licencje strzeleckie lub patenty, albo osoby przeszkolone.  
Zgłoszenia b ędą przyjmowane w tygodniu poprzedzaj ącym zawody pod 
numerem telefonu 535-726-141 lub w dniu zawodów od godz. 8.30 do godz. 
12.00. Pierwsze ństwo startu maj ą zawodnicy zgłaszaj ący si ę w tygodniu 
poprzedzaj ącym zawody  
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie startowego w wysokości: 

• 25 zł – za pierwszą konkurencję 
• 20 zł – za drugą konkurencję. 

Startowe należy wpłacać przed rozpoczęciem zawodów do sekretarza 
prowadzącego listę startową. 
Broń i amunicja własne. Dopuszcza się wyłącznie broń i amunicję zgodne                          
z przepisami ISSF. Istnieje mo żliwo ść odpłatnego wypo życzenia broni                       
i amunicji po wcze śniejszym uzgodnieniu z organizatorem.  
  
Postanowienia ko ńcowe  
 
Zawody i ocena wyników zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZSS oraz 
niniejszym regulaminem. Klasyfikacja zostanie przeprowadzona w dniu zawodów. 
Uroczyste zakończenie Otwartej Zimowej Ligi Pneumatycznej oraz wręczenie nagród 
odbędzie się na terenie strzelnicy pneumatycznej LOK na os. Dywizjonu 303 w dniu 
zakończenia V rundy. 
Komunikaty z każdej rundy oraz komunikat końcowy Otwartej Zimowej Ligi 
Pneumatycznej zostaną umieszczone na stronie internetowej MZSS. 
Organizator nie zapewnia dojazdu na strzelnicę. 
 

ORGANIZATOR  


