
REGULAMIN 

Otwarte Wojewódzkie Zawody Strzeleckie 

 „Kobieta Strzelec + Mix 2023” 

 
1. Cel zawodów 

- popularyzacja masowego sportu strzeleckiego, 

- integracja sympatyków sportu strzeleckiego. 

- Zaakcentowanie obchodów międzynarodowego Dnia Kobiet w środowisku strzeleckim. 

2. Organizatorzy zawodów:  

- KSS „PIAST” LOK w Bieruniu  i Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach. 

3. Termin i miejsce zawodów 
- zawody odbędą się w dniu 11. 03. 2023. ( Sobota). 
- otwarcie zawodów i odprawa techniczna odbędzie się o godz. 8.30 
- zawody zostaną przeprowadzone na strzelnicy Sportowej w Bieruniu Nowym  

ul. Królowej Jadwigi 10. 
4. Uczestnictwo 

W zawodach udział biorą zawodniczki i zawodnicy z klubów LOK i PZSS oraz zaproszeni goście 

Klasyfikacja indywidualna „OPEN” w konkurencjach: 

a) Karabin sportowy - 40  

b) Karabin sportowy mix (kobieta i mężczyzna) – 40 

5. Konkurencje: 
Ksp– 40 bez kategorii wiekowych 
- czas przygotowawczy - 15 minut, 
- strzały oceniane   –  40 strzałów w czasie 40 minut  
- w konkurencji mix o miejscu decyduje suma uzyskanych punktów przez zgłoszoną parę 

uczestników.  
            6.          Nagrody 

            -     indywidualnie i mix –  I miejsca  puchary, od II do V miejsca dyplomy. 

7.Zgłoszenia do zawodów 

Zgłoszenia do udziału w zawodach do dnia 06. 03. 2023r.  

Władysław Chrząszcz tel.  Kom. 661-701-304 lub elektronicznie wladyslaw-ch@wp.pl 

8.Postanowienia końcowe 

• Zawodniczki i zawodnicy nie posiadający własnej broni i wyposażenia powinny zgłosić 

zapotrzebowanie na sprzęt w dniu dokonania zgłoszenia uczestnictwa w zawodach. 

• Przydział do poszczególnych zmian  według kolejności zgłoszenia. 

• Startowe od zawodników  do lat 18 wynosi 20 zł, powyżej 30 zł. 

• Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.   

 

9. W zakresie przepisów RODO wszelkie zasady postępowania zawiera załącznik  do 
niniejszego Regulaminu WYWIESZONY NA TABLICY INFORMACYJNEJ STRZELNICY  
wraz z Regulaminem. 

 

Czas konkurencj zmiana konkurencja kategoria uwagi 

9,00 do 9,55 

10,05 do 11,00 

11.10 do 12.05 

12.15 do 13.10 

13,20 do 14.15 

14.25 do 15.20 

     I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Kdw 40 

Kdw Mix 

Kdw 40 

Kdw Mix 

Kdw 40 

Kdw Mix 

Wszystkie kategorie 

wiekowe 

 

Zawodnicy zrzeszeni   

z licencją. 

Zawodnicy bez licencji 

poza konkurencją 

oddzielnie klasyfikowani. 

15.45 Przewidywane zakończenie zawodów i wręczenie nagród  

 

UWAGA! W przypadku małej ilości zawodników zawody mogą zostać odwołane. Komunikat zostanie 

umieszczony na facebook klubu KSS Piast w terminie do 15.03.2023r. oraz przekazany do OZSS                                     

w Katowicach. 

 

     ORGANIZATRZY 

KSS ”PIAST” LOK w Bieruniu.    ŚL. ZW.LOK. w Katowicach 

mailto:wladyslaw-ch@wp.pl

