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Zaproszenie 

do wzięcia udziału w: 

 

POŚWIĄTECZNO – PRZEDSYLWESTROWYCH  KLUBOWYCH 

ZAWODACH  W KONKURENCJACH PNEUMATYCZNYCH  

„WŚCIEKŁA TRZYDZIESTKA” 

 

1.Organizator:  

Miejski Klub Strzelecki LOK Rybnik 

2.Miejsce i Termin:  

Strzelnica Pneumatyczna ul. Prosta 11 w Rybniku w dniu 27 grudnia 2020r. 

Przewidywane starty o godzinie 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30 i 11:00  

Godzina 12:00 – Superfinał,  

Godzina 12:30 – Zakończenie połączone z rozdaniem nagród. 

Start w określonej  zmianie zostanie ustalony po wysłaniu zgłoszenia, w zależności 

od ilości startujących. Możliwość startu w obu konkurencjach. O dokładnej godzinie 

startu zawodnik zostanie poinformowany mailowo. 

3.Uczestnictwo:  

Członkowie Miejskiego Klubu Strzeleckiego LOK w Rybniku, po uprzednim 

zgłoszeniu mailowym na adres: zawody@mks-lok.rybnik.pl 

4.Konkurencje: 

a) PPN30 - pistolet pneumatyczny  kal. 4,5mm. Strzały próbne w czasie 5 min. Oraz 

30 strzałów ocenianych w czasie 20 min. 

b) KPN30 - karabin pneumatyczny kal. 4,5mm. Strzały próbne w czasie 5 min. Oraz 

30 strzałów ocenianych w czasie 20min. 

5.Superfinał: 
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Do wspólnego superfinału przechodzą 4 zawodnicy -  po dwóch z najlepszymi 

wynikami  z konkurencji PPN30 i  KPN30.  W przypadku zwycięstwa w obu 

konkurencjach zawodnik ma prawo wyboru konkurencji w superfinale. Zasady 

superfinału zostaną ogłoszone dopiero na stanowisku strzeleckim. 

 

5.Klasyfikacja: 

Indywidualna. W konkurencji a) i b)  

Nagrody: 

I miejsce – Nagroda + dyplom + „Bardzo serdeczny uścisk ręki prezesa” 

II miejsce - Nagroda + dyplom + „Serdeczny uścisk ręki prezesa” 

III miejsce - Nagroda + dyplom + „Uścisk ręki prezesa” 

 

Nagroda niespodzianka dla zwycięzcy superfinału. 

Wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane upominki. 

 

Postanowienia końcowe: 

Organizator zapewnia sprzęt i śrut klubowy. Dopuszcza się start z własnym 

sprzętem. Startowe w wysokości 15 zł od konkurencji zawodnicy wpłacają w dniu 

zawodów przy pobieraniu metryki startowej. Na strzelnicy obowiązują ustalenia 

regulaminu strzelnicy, ocena przestrzelin w/g przepisów ISSF. 

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji oraz zmian w regulaminie. 

 

Uwaga: Zawodnicy zobowiązani są do noszenia zasłon nosa i ust poza 

stanowiskiem strzeleckim oraz zachowania dystansu społecznego. 


