
R E G U L A M I N 
 

 „Turniej Czterech Strzelań” 
 

„Wielki Puchar Strzelnicy KBS Opalenica” 
 

w roku 2022 
 
 

1. Konkurencje objęte klasyfikacją „Turnieju Czterech Strzelań”:  

Psp, Pmk, Pcz, Pdk, Pw, Kdw-L, Kdw-S, Kw, Kcz i Kcz-Opt., Rew-Dow., Strz.-Std. i Strz.-Open.  

2. Wyniki uzyskane w konkurencjach: Psp, Pcz i Kdw-S, będą zaliczane do klasyfikacji  

o „Wielki Puchar Strzelnicy”.  

3. Liczona będzie suma najlepszych wyników - punktów „odwróconej klasyfikacji” w danej 

konkurencji z czterech startów, podczas wszystkich zawodów rozgrywanych w całym roku. 

Odwrócona klasyfikacja, jest to punktacja uzależniona od ilości pokonanych zawodników. 

Każdorazowo w rezultatach z zawodów będzie podana ilość punktów do klasyfikacji 

rocznego współzawodnictwa, jaką zawodnik zdobył podczas danych zmagań. Terminy 

zawodów zamieszczone są w kalendarzu zawodów i imprez strzeleckich WZSS.  

4. Wszystkie konkurencje będą klasyfikowane indywidualnie, łącznie z konkurencją 

trójbojową.  

5. Udział w zawodach może wziąć każdy po uiszczeniu opłaty startowej.  

6. Kategoria zawodów - Open – jedna klasyfikacja dla wszystkich.  

7. Zawodnicy bez ograniczeń dotyczących udziału. Jeżeli ktoś wystartuje we wszystkich 

konkurencjach w minimum czterech zawodach, to zostanie uwzględniony we wszystkich 

klasyfikacjach poszczególnych konkurencji, a tym samym w obydwóch turniejach.  

8. Szczegółowy regulamin poszczególnych zawodów i konkurencji, dostępny jest na stronie 

internetowej KBS Opalenica, i obowiązuje na wszystkich zawodach zaliczanych do Turnieju 

w ciągu całego roku. Uzyskane na nich wyniki, liczą się jako cząstkowe do rocznej 

rywalizacji.  

9. Wszystkie zawody rozgrywane będą na strzelnicy KBS Opalenica ul. Parkowa 44  

i wpisane są do kalendarza zawodów WZSS.  

10. Wielki Puchar Strzelnicy jest pucharem przechodnim. Będzie na nim umieszczane 

nazwisko i imię zwycięzcy oraz rok w którym toczyły się zmagania.  

11. Zawodnik jest zobowiązany zwrócić Puchar po rocznym okresie jego posiadania.  

12. Nagrody wręczane będą po świątecznych zawodach strzeleckich: „Gwiazdorskie 

Strzelanie”. Uzyskane wyniki na tych zawodach, zaliczane będą na konto roku następnego. 

Zmagania odbędą się w pierwszej dekadzie grudnia i będą ostatnimi zawodami w roku.  

Uroczyste zakończeniem sezonu i ogłoszenie wyników połączone będzie z biesiadą przy 

dobrej strawie i zabawą w strzeleckim gronie.  

 

Zarząd KBS Opalenica 


