
 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 2019 

strzelanie konkurencji kulowych  - karabin i pistolet 
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
 

CEL ZAWODÓW: 
1. Wyłonienie Mistrzów Województwa Lubelskiego w strzelaniu konkurencji kulowych 
karabinu i pistoletu, 
2. Upowszechnianie strzelectwa sportowego, 
3. Umożliwienie sportowej rywalizacji. 
4. Zdobywanie strzeleckich klas sportowych, 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
Zawody odbędą się w  dniu 08.06.2019 r. na strzelnicy w Wąwolnicy (Kębło): początek 
zawodów  godz. 9.00  - konkurencje na osi 50 m  i 25m,  Ksp3x40, Ksp3x30, Ksp 3x20, 
Kdw3x40, Pdw 60, Psp30 część dokładna, 

 
ORGANIZATOR ZAWODÓW: LZSS , realizator zawodów WSUKS ORLIK 
 
UCZESTNICTWO W ZAWODACH: 
W zawodach mogą uczestniczyć zgłoszeni w terminie zawodnicy i zawodniczki posiadający 
licencję strzeleckie PZSS  i osiągnięte wyniki zbliżone do III klasy sportowej. Startowe: seniorzy 
45zł, juniorzy 35 zł, juniorzy młodsi i młodzicy 25zł.  
 
KLASYFIKACJA: 
W oparciu o przepisy ISSF, PZSS i regulamin zawodów; klasyfikacja: 
Ksp3x20 (młodziczki i młodzicy klasyfikacja łączna); Psp30 część dokładna (młodziczki 
i młodzicy klasyfikacja łączna); Ksp3x30 (juniorki młodsze i juniorzy młodsi klasyfikacja 
łączna); Psp30 część dokładna  (juniorki młodsze i juniorzy młodsi klasyfikacja łączna); 
Ksp3x40 (juniorki i seniorki klasyfikacja łączna); Psp30 część dokładna  (juniorki i seniorki 
klasyfikacja łączna); Kdw3x40 (juniorzy i seniorzy klasyfikacja łączna); Pdw60 (juniorzy i 
seniorzy klasyfikacja łączna). 
W każdej w/w konkurencjach i grupach kategorii wiekowych zostaną przyznane tytuły 
mistrzowskie oraz medale i dyplomy za zajęcie miejsca od 1 do 3. 
 
ZGŁOSZENIA: 
zgłoszenia najpóźniej do 27.05.2019 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym na adres 
e mailowy: a.duk@wp.pl (zawodnicy niezgłoszeni w terminie nie będą mogli wziąć udziału 
w zawodach). 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Broń i amunicja własna lub klubowa - kluby zabezpieczają we własnym zakresie. Koszty 
organizacyjne pokrywa organizator. Koszty przejazdu, ubezpieczenia i diety dla zawodników 
oraz opiekunów pokrywają kluby we własnym zakresie. Ostateczne decyzje we wszystkich 
kwestiach nieujętych w niniejszym Regulaminie – podejmuje organizator zawodów. 

Obecność na zawodach jest traktowana jako akceptacja niniejszego 

regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku 

(zamieszczanie na stronach internetowych, prasie itp mediach w celu 

prezentacji osiągnięć) 

Organizatorzy 


