
XV OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W STRZELANIU 
Z KARABINU I PISTOLETU PNEUMATYCZNEGO 

Kołobrzeg, 11.12.2022 

 

Regulamin  zawodów    

1. CEL ZAWODÓW  

- wyłonienie mistrza województwa zachodniopomorskiego 
- popularyzacja strzelectwa sportowego 
- promocja miasta Kołobrzeg 

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW 

Klub Strzelecki Kołobrzeg     ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg, 
www.kskolobrzeg.pl      email: kskolobrzeg@op.pl 

 
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

11.12.2022 – niedziela 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg 
mapa dojazdu na stronie: www.kskolobrzeg.pl 

 
4. PROGRAM ZAWODÓW  

Pawilon A 
Łuczniczka 

15 st. 

  9.00- 9.15  /  9.15- 10.45 
Karabin pneumatyczny 60, 
Pistolet pneumatyczny 60 

10.50-11.05 /11.05-12.20 
Karabin pneumatyczny 50, 
Pistolet pneumatyczny 50 

12.25-12.40 /12.40-14.10 
Karabin pneumatyczny 60, 
Pistolet pneumatyczny 60 

14.15-14.30 /14.30-15.45 
Karabin pneumatyczny 50, 
Pistolet pneumatyczny 50 

16.30-17.00  „finał australijski” karabin 

17.00-17.30 „finał australijski” pistolet 

Pawilon B 
Milenium 

6 st. 

  9.00- 9.15  /  9.15- 10.15 
Karabin pneumatyczny 40, 
Pistolet pneumatyczny 40  

10.20-10.35 /  10.35-11.35 
Karabin pneumatyczny 40, 
Pistolet pneumatyczny 40 

11.40-11.55 /11.55-12.55 
Karabin pneumatyczny 40, 
Pistolet pneumatyczny 40  

13.00-13.15 /13.15-14.15 
Karabin pneumatyczny 40, 
Pistolet pneumatyczny 40 

 
5. UCZESTNICTWO 

Wszyscy chętni posiadający licencje zawodniczą PZSS w kategorii wiekowej: młodzicy, młodziczki, 
juniorzy młodsi, juniorki młodsze, juniorzy, juniorki, seniorzy, seniorki 

 
6. PUNKTACJA 

Indywidualna 

 
7. NAGRODY  

- za uczestnictwo - wszyscy dyplomy 
- za miejsca 1, 2 i 3 – medale 
- za miejsca 1-8 w finale australijskim - nagrody rzeczowe 

http://www.kskolobrzeg.pl/
mailto:kskolobrzeg@op.pl
http://www.kskolobrzeg.pl/


 
8. ZGŁOSZENIA 

- do 07.12.2022 imienne na adres: email: kskolobrzeg@op.pl 
 
9. KOSZTY UCZESTNICTWA 

- startowe 30 zł od osoby 
- koszty zakwaterowania – informacja Recepcja MOSiR Kołobrzeg, Tel.:  0-94 355 14 00 
- koszty wyżywienia – restauracje na terenie Kołobrzegu 

 
10. SPRAWY RÓŻNE 

- ilości strzałów do tarczy: karabin 1 strzał, pistolet 2 strzały 

- dziesiętna ocena tarcz w konkurencjach karabinowych oraz finałach karabinu i pistoletu 

- ranga zawodów: Delegat Technicznego KS PZSS 

 
REGULAMIN FINAŁÓW AUSTRALIJSKICH 

 

Finał strzelania dla konkurencji karabinowych godz. 16.30 
 
Do strzelania finału australijskiego w konkurencjach karabinowych kwalifikują się zwycięzcy 8 
konkurencji karabinowych plus po 7 zawodników lub zawodniczek  
z najwyższą średnią serią (wynik konkurencji dzielony przez ilość strzelanych serii).  
 
Finał strzelania dla konkurencji pistoletowych godz. 17.00 
 
Do strzelania finału australijskiego w konkurencjach pistoletowych kwalifikują się zwycięzcy 8 
konkurencji pistoletowych plus po 7 zawodników lub zawodniczek z najwyższą średnią serią (wynik 
konkurencji dzielony przez ilość strzelanych serii).  
 
W przypadku braku startujących w danej konkurencji (braku zwycięzcy) dodawana jest osoba z 
najwyższą średnią serią tak, aby w każdym finale wystartowało po 15 osób. 
 
Czas na oddanie 1 strzału finałowego 45 s., dogrywka w przypadku równych 
wyników, czas na strzał skraca się do 30 s. 
 
Po pierwszym strzale odpadają 3 osoby, po drugim i po trzecim strzale po 2 osoby, po czwartym i 
kolejnym strzale eliminowana jest jedna osoba, aż do wyłonienia zwycięzcy.  
 


