
 
ZATWIERDZAM REGULAMIN ZAWODÓW 05/05/2023-07/05/2023 
KRZYSZTOF MĄCZKA, PRZEWODNICZĄCY KS WZSS 
 

REGULAMIN  
ZAWODY O PUCHAR KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 

1.Cel zawodów 
- popularyzacja strzelectwa sportowego i działalności Ligi Obrony Kraju 
- integracja zawodników różnych konkurencji strzeleckich 
- kultywowanie wartości patriotycznych 
 
2.Organizatorzy zawodów 
- Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju Muszkiet w Koninie 
 
3.Termin i miejsce zawodów 
- 05.05.2023r. godz.16:00, 06.05.2023r. godz. 9: 00 07.05.2023 r. godz. 9:00 
- strzelnica LOK w Potażnikach k/Konina 
 
4.Program zawodów – konkurencje 

 Dnia 05.05.2023r. godz.16:00 -18 :00 
- Trap 25  

 Dnia 06.05.2023r. godz. 9: 00 
- Karabin sportowy 10 l. - 3 próbne +10 ocenianych. Dopuszczalny pas.  
- Karabin centralnego zapłonu 10 l. 100 m - 3 próbne +10 ocenianych (3+5+5) , tarcza 23NP . Bez podpory. 
Po serii próbnej tarcze są zaklejane. 
- Pistolet sportowy 10 dok . - 3 próbne +10 ocenianych (3+5+5) postawa stojąca do tej samej tarczy. Po serii 
próbnej tarcze są zaklejane.  
- Pistolet centralnego zapłonu 10 dok . - 3 próbne +10 ocenianych (3+5+5) postawa stojąca. Po serii próbnej 
tarcze są zaklejane. 
-Trap 25 
Przewidywane godziny rozpoczęcia i zakończenia konkurencji: 

* 10.00 -12.00 ksp  
* 10.00 -12.00 kcz 
* 10.00 -12.00 psp 
* 10.00 -12.00 pcz 
*10.00 – 12.00 Trap 25 
             *12.00 - 13.00 przerwa techniczna  
* 13.00 -18.00 ksp  
* 13.00 -18.00 kcz 
* 13.00 -18.00 psp 
* 13.00 -18.00 pcz 
*13.00 – 18.00 Trap 25 
 Dnia 07.05.2023 r. godz. 9:00 

- Karabin sportowy 10 l. - 3 próbne +10 ocenianych. Dopuszczalny pas.  
- Karabin centralnego zapłonu 10 l. 100 m - 3 próbne +10 ocenianych (3+5+5) , tarcza 23NP . Bez 
podpory. Po serii próbnej tarcze są zaklejane. 
- Pistolet sportowy 10 dok . - 3 próbne +10 ocenianych (3+5+5) postawa stojąca do tej samej tarczy. 
Po serii próbnej tarcze są zaklejane.  
- Pistolet centralnego zapłonu 10 dok . - 3 próbne +10 ocenianych (3+5+5) postawa stojąca. Po serii 
próbnej tarcze są zaklejane. 
-Trap 25 



 
Przewidywane godziny rozpoczęcia i zakończenia konkurencji: 
* 10.00 -12.00 ksp  
* 10.00 -12.00 kcz 
* 10.00 -12.00 psp 
* 10.00 -12.00 pcz 
*10.00 – 12.00 Trap 25 

             *12.00 - 13.00 przerwa techniczna  
             * 13.00 -18.00 ksp  
             * 13.00 -18.00 kcz 
             * 13.00 -18.00 psp 
             * 13.00 -18.00 pcz 
             *13.00 – 18.00 Trap 25 
             * 18.15 Wręczenie dyplomów zwycięzcą  
 
5.Uczestnictwo w zawodach 
- w zawodach mogą uczestniczyć, członkowie PZSS, posiadający aktualną licencję zawodniczą na 2023 rok.                                                                                            
W komunikacie z zawodów ujęci zostaną wyłącznie zawodnicy zrzeszeni w PZSS i posiadający licencję 
zawodniczą na 2023 rok – zgodnie z wytycznymi. 
Zawodnik podczas trwania zawodów w dniach od 05.05.2023 do dnia 07.05.2023 może wystartować tylko 
w jednej ocenianej konkrecji  ( pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu, karabin sportowy, karabin 
centralnego zapłonu, strzelba – trap 25) 
Zapisy na zawody odbywać się będą poprzez stronę internetową klubu 
https://www.strzelnicakonin.pl/w zakładka MUSZKIET w  arkuszu ZAWODY O PUCHAR KONSTYTUCJI  
3 MAJA odpłatność na miejscu zawodów podczas odbioru metryczek, istnieje możliwość zapisania się na 
zawody podczas trwania zawodów. 
 
6.Klasyfikacja 
Indywidualna.  
 
7.Nagrody 
-I , II i III miejsca w konkurencjach pistoletowych oraz karabinowych i trapie –dyplomy. 
 
8.Postanowienia końcowe 
- w zawodach obowiązują przepisy PZSS i niniejszy regulamin 
- w trakcie zawodów obowiązują wszystkie zasady zachowania się które określają przepisy 
epidemiologiczne w kraju. 
- w konkurencji pcz dopuszcza się trzymanie broni oburącz 
- w konkrecji Trap 25 broń i amunicja własna, dla nie posiadających zabezpiecza organizator za dodatkową    
odpłatnością.  
- w konkurencjach psp, pcz, ksp, kcz, broń klubowa. 
- opłata startowa 40 PLN od konkurencji psp, ksp, pcz ,kcz, w konkurencji trap 50PLN.  
-organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych 
- karabin centralnego zapłonu -otwarte przyrządy celownicze. 
- w przypadkach spornych ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego zawodów 
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, które ogłoszone 
zostaną przed rozpoczęciem strzelań 

                                       
ORGANIZATORZY 


