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REGULAMIN 
 

III Olimpiady Senioralnej  
w zakresie strzelectwa sportowego 

organizowanej przez Suwalską Radę Seniorów  
Suwałki 23.09.2022 

 
 

 
I. Cel Zawodów: 

 Sprawdzenie poziomu szkolenia w klubach i kołach strzeleckich (senioralnych); 

 Doskonalenie umiejętności strzeleckich w bezpośredniej rywalizacji sportowej oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy zawodnikami z terenu Suwałk, kraju i zagranicy; 

 Prezentacja zawodnikom z innych województw i krajów walorów pięknej Suwalszczyzny; 

 Popularyzacja Suwalskiej Rady Seniorów  
. 
II. Termin, miejsce i organizator zawodów: 

 Zawody przeprowadzone zostaną: strzelanie pneumatyczne w dniach 23-09-2022r. na Strzenicy 

II LO przy ul. T. Kościuszki 36 w Suwałkach 

 Organizator: Suwalska Rada Seniorów, Urząd Miasta Suwałki, Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Suwałkach,  
III. Program zawodów: 

1. Konkurencje: broń pneumatyczna  
       a)Seniorka- Karabin pneumatyczny 10; 
       b)Senior- Karabin pneumatyczny 10; 
 

 Konkurencje rozegrane zostaną zgodnie z przepisami ISSF, OZSS. 
  

Proponowany program zawodów 
23.09.2022 r. (piątek) 

8.30 przyjazd uczestników, Strzelnica II LO – ul. T. Kościuszki 36 w Suwałkach 
8.40 konferencja techniczna, weryfikacja zgłoszeń 

9.00-15.00 Konkurencje, karabin pneumatyczny - start I, 
15.30 Uroczyste zakończenie – Strzelnica II LO – ul. T. Kościuszki 36 w Suwałkach 

 
IV. Uczestnictwo: 

 W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy ze wszystkich klubów i sekcji strzeleckich z Polski , 
które dokonają zgłoszenia pod numerem telefonu: 87 566 32 81. Liczba miejsc ograniczona -
decyduje kolejność zgłoszeń 

 Limit - (60 zawodników / zawodniczek) 
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V. Klasyfikacja  
1.Konkurencje: indywidualne  
1) Seniorzy (60+)  Kpn 10 + 3 strzały próbne ; 
2) Seniorki (60+) Kpn 10 + 3 strzały próbne; 

 
 
VI . Nagrody: 

-  Za zajęcie miejsc  I - III w konkurencji indywidualnej: medal i dyplom; 
-  Za zajęcie miejsc  I- III w konkurencji zespołowej: puchar i dyplom. 

 
 

VII. Ubiór i broń uczestników: 
Podczas rozgrywania konkurencji niedopuszczalny jest ubiór strzelecki; 
Uczestniczy nie mogą  startować  z własną bronią - organizator zapewnia broń oraz śrut. 

 
VIII. Sędziowie: 

Obsadę Sędziowską zapewnia Suwalska Rada Seniorów oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Suwałkach 

 

 

Uwaga : zawody odbędą się na Strzelnicy II LO w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 36   

23.09.2022 r. w godz. 8:30 – 15:30, 

 Zawodnicy strzelają w pozycji siedzącej z podpórką ,  

 Zawodnicy strzelają do tarcz karabinowych pneumatycznych  (45,5 x 30,5),  

 Zawodnicy strzelają do 6 tarcz, w tym 1 tarcza próbna (3 strzały) + 5 oceniane (po 2 

strzały)  

 Zawodnicy strzelają do 5 tarcz po dwa strzały do każdej tarczy, 

 Wszystkie strzały będą oceniane całkowicie (bez dziesiętnych). Za najwyższy wynik 

uznaje się 100 pkt.  

 W przypadku osiągnięcia jednakowych wyników, w pierwszej kolejności sprawdzamy 

ilość dziesiątek wewnętrznych, dziesiątek, dziewiątek, ósemek, siódemek itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 


