
 

 

Regulamin Zawodów  

Puchar Prezesa TSS "VIS" Radom 2022 

 
1. Cel zawodów  

Popularyzacja sportu i strzelectwa sportowego.  

Podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego,  

wyłonienie najlepszych zawodników TSS "VIS" Radom 

 

 

2. Organizator zawodów  

Towarzystwo Strzelectwa Sportowego "VIS" Radom 

ul. Zakręt 7/9 26-600 Radom 

www.visradom.pl  kontakt@visradom.pl 

Prezes Mateusz Deja tel. 609 291 491 lub Adam Zagożdżon                

tel. 605564009 

 

3. Terminy, miejsce zawodów i konkurencje 

 13 marzec  2022- Puchar Prezesa (runda 1)  

 23 kwiecień  2022- Puchar Prezesa (runda 2) 

 04 wrzesień 2022- Puchar Prezesa (runda 3) 

 02 październik  2022 -Puchar Prezesa (runda 4) 

Strzelnica myśliwska PZŁ  Piastów koło Wsoli                                    

Psp 30- godz.  9.00 do 12.00 (oś sportowa) 

      Trap10- godz. 10.00-11.00 (oś myśliwska - rzutki)  

4. Program zawodów 

 Psp 5 strzałów próbnych + 30 ocenianych   

*5 strzałów 150sekund,  

*5 strzałów 150sekund,  

*5 strzałów- 20 sekund,  

*5 strzałów- 20 sekund,  

*5 strzałów- 10 sekund,  

*5 strzałów- 10 sekund, 

 Trap10- rzutki  

 

TOWARZYSTWO  STRZELECTWA 

SPORTOWEGO 
"VIS" 

26-600 RADOM, UL. Zakręt 7/9 
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5. Uczestnictwo  

 W zawodach uczestniczą członkowie TSS VIS, którzy opłacili 

składki za 2022r, posiadają ważną licencję na 2022. 

6. Punktacja 

 Indywidualna Pucharowa w konkurencji Psp,  

 Do pucharu liczymy wyniki z trzech najlepszych rund Psp,  

 Indywidualna Pucharowa w konkurencji Trap 

 Do pucharu liczymy wyniki z trzech najlepszych rund Trap 

 

7. Nagrody  

Dyplomy i puchary za: I-III miejsce oraz nagrody rzeczowe. 

 

8. Zgłoszenia  

 Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach maksymalnie dwa dni 

przed terminem zawodów z podaniem konkurencji strzelań na 

adres email klubu kontakt@visradom.pl 

 

9. Koszty uczestnictwa  

 Startowe wynosi : Psp30 -25zł broń własna / 50 zł broń klubowa 

Trap10- 35zł broń własna/ 60zł broń klubowa  

 Wynagrodzenie sędziów, osób funkcyjnych oraz koszty 

związane z zabezpieczeniem technicznym zawodów pokrywa 

organizator 

 

10. Sprawy różne 

 W zawodach obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZSS 

 Udział delegata technicznego 

 Broń własna 

 Dopuszcza się broń klubową użyczoną wg zasad uzgodnionych 

z organizatorem 

 Strzelanie odbywa się z jednej ręki - Psp 

 

mailto:kontakt@visradom.pl?subject=&body=

