
Otwarte Zawody Strzeleckie o Tytuł Hansa Klossa - organizowane przez Małopolskie 

Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów Militariów – Rozgrywane są w celu 

propagowania strzelectwa rekreacyjnego w społeczeństwie. 

 

REGULAMIN Otwartych Zawodów Strzeleckich o Tytuł 

Hansa Klossa 

 

 1. Termin zawodów: 05.03.2016 roku początek godz. 10.00. Biuro zawodów czynne 

od godziny 09:30. 

2. W zawodach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat lub młodzież od 16 

roku życia pod warunkiem obecności rodzica lub prawnego opiekuna.  

3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem strzelnicy Pasternik oraz 

w zgodzie z obowiązującymi przepisami.  

4. Warunkiem dopuszczenia do konkurencji strzeleckich jest zapoznanie się  

i potwierdzenie własnoręcznym podpisem następujących dokumentów: 

- Książka strzelnicy; 

- Warunki bezpieczeństwa strzelnicy Pasternik; 

- Regulamin zawodów; 

- Oświadczenie MSSiKM. 

Dokumenty będą dostępne w biurze zawodów. 

Dodatkowo każdy zawodnik zostanie poproszony o dobrowolne poddanie się testowi 

na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Osoby z wynikiem pozytywnym – 

nie zostaną dopuszczone do konkurencji strzeleckich. 

5. Przewidywane jest rozegranie konkurencji na trzech torach pistoletowych - łącznie 

26 strzałów. Opis torów zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem 

konkurencji na odprawie o godzinie 10:00 w dniu 05.03.2016 roku. Dodatkowo opisy 

torów, wraz ze schematami, będą dostępne przez cały czas trwania zawodów - na 

tablicach informacyjnych. 

6. Zgłoszenia i zapisy: Ze względów organizacyjnych ( maksymalna ilość 30 

zawodników ) prosimy o zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie 

www.militaria.malopolska.pl zakładka „Rejestracja w zawodach HK” w terminie na co 

najmniej 7 dni przed zawodami. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

http://www.militaria.malopolska.pl/


6. Startowe za udział w zawodach wynosi 65 zł, płatne do 7 dni po przesłaniu 

elektronicznej rejestracji - przelewem na konto Małopolskie Stowarzyszenie 

Strzelców i Kolekcjonerów Militariów, nr rach. 62 1030 0019 0109 8518 0291 1337. 

W tytule proszę wpisać – „ZAWODY KLOSS”. Wpłata startowego stanowi 

potwierdzenie zgłoszenia udziału w zawodach i zostanie potwierdzona wiadomością 

na wskazany przy rejestracji adres e-mail. Brak wpłynięcia pieniędzy na konto 

skutkuje wykreśleniem z listy po 7 dniach od rejestracji elektronicznej. 

7. Kontakt: bartos061@gmail.com  telefon 606373146. 

8. Strzelać można tylko z broni i amunicją zabezpieczoną przez organizatora. 

9. Za zajęcie I-III miejsca startujący otrzymają dyplomy i dodatkowo „puchary”  

w postaci replik granatów. Wszystkie osoby biorące udział w zawodach otrzymają 

pamiątkowe dyplomy. Pozostałe nagrody zostaną rozlosowane wśród wszystkich 

uczestników. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu  

i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian. Zapraszamy do udziału  

w zawodach - życzymy dobrej zabawy oraz osiągnięcia dobrych wyników!  

 

  MSSiKM 

mailto:bartos061@gmail.com

