
 

 

 

 

 

 TURNIEJ CZTERY PORY ROKU 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

pistolet  centralnego zapłonu  

pistolet  sportowy      
 

Cel zawodów: Popularyzacja sportu strzeleckiego, sprawdzenie umiejętności  

strzeleckich, ocena poziomu sportowego . 

Termin             06.12.2021r.  poniedziałek godz.14:00,    

Miejsce  Strzelnica – KS Magnum   ul. Dojazd  Poznań 

 Uczestnictwo  Zawodnicy posiadający Licencję PZSS na rok 2021    

 Konkurencje;  pistolet  centralnego  zapłonu  20 strz.  

       pistolet  sportowy   20 strz.      

 

      

 
  

 
 

strzały próbne     - 5 strzałów, czas strzelania 2 minuty. 

strzały oceniane  - I - IV seria 5 strz., czas strzelania 1 minuta. 
  

zmiany strzelań   -   

 

      TARCZA DO STRZELAŃ CZĘŚCI SZYBKIEJ    
      KONKUENCJI Psp 30+30 

Pistolet centralnego zapłonu 20 strz.       TARCZA  TS 6   
                                                                  

14:00, 15:00, 16: 00, 17: 00, 18: 00, 19: 00  

DOPUSZCZA  SIĘ  MOŻLIWOŚĆ  STRZELANIA  OBURĄCZ. 
 



 

 

 

 

     

 

strzały próbne   -  5 strzałów, czas strzelania 3 minuty  

strzały oceniane   -  I - IV seria 5 strz., czas strzelania 3 minuty 

godz. strzelań        

 
      W przypadku  uzyskania  takiego samego wyniku  w konkurencji: Psp i Pcz,  

o kolejności miejsc decyduje największa liczba dziesiątek wewnętrznych, następnie 

najwyższy wynik serii 10-strzałowej porównując serie w odwrotnej kolejności 

rozpoczynając od ostatniej, później największa liczba 10,9,8,itd. W przypadkach 

nierozstrzygniętych zawodnicy zostaną sklasyfikowani na tych samych miejscach i 

umieszczeni na liście w alfabetycznej kolejności ich nazwisk. 

  

Regulamin turnieju 
 

             Turniej „ Cztery Pory Roku” obejmuje edycje imprez strzeleckich pod nazwą;  

LATO, LATO BIS, JESIEŃ i ZIMĘ. Do punktacji w konkurencji  Psp i Pcz zostaną zaliczone 

3 najwyższe rezultaty uzyskane przez uczestnika w turnieju. Zwycięzcą w konkurencji zostaje 

ta osoba , która  uzyskała najwyższą sumę. W przypadku uzyskania równych sum, o 

kolejności miejsc decyduje ilość uzyskanych „10” wewnętrznych ( z 3 zaliczonych 

najwyższych rezultatów ) a następnie decyduje najwyższy rezultat z zaliczonych zawodów.  

W przypadku równych sum o kolejności  miejsc decyduje ilość 10, 9, 8 itd. 

W przypadkach nierozstrzygniętych zawodnicy zostaną sklasyfikowani na tych samych 

miejscach i umieszczeni na liście w alfabetycznej kolejności ich nazwisk. 

   

 

  

   

  Wyróżnienia  w  konkurencji  Pcz i Psp;       W turnieju CZTERY PORY ROKU 

                   I - III miejsce puchary+ dyplomy 

                  IV -VI miejsce dyplomy    

 

 

Wręczenie wyróżnień  - informacja o terminie i miejscu zostanie przekazane 

       odrębnym pismem. 
 

Osobostart  40 zł       Serdecznie zapraszamy 

Pistolet  sportowy 20 strz.       TARCZA  TS 4  
                                                                  

14:30, 1:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30                                                                   

TARCZA DO STRZELAŃ CZĘŚCI   DOKŁADEJ 

 KONKURENCJI Psp 30+30  

                                                                  


