
 
Zawody strzeleckie - „Liga parcourowa" 

Regulamin 

 

I. Wstęp 

Ponieważ strzelectwo parcourowe zyskuje coraz większą popularność, to w 2018 r. na strzelnicy w 
Kochcicach zorganizowano jako pierwsze w kraju wieloetapowe zawody p.n. „Liga parcourowa" - 
łącznie 9 zawodów. Również i nasze zawody cieszyły się dużą frekwencją. Dodatkowo wysoka pula 
nagród, w tym ufundowanie sztucera za pierwsze miejsce, nagrody, puchary oraz medale tylko 
uatrakcyjniło i podniosło poziom rywalizacji w tych zawodach. Na uwagę zasługuje fakt ufundowania 
nagród za 6 pierwszych miejsc w klasie „Open" kolejno od drugiego miejsca 1500 zł, 1300 zł, 950 zł, 
600 zł oraz 500 zł. Także ufundowana została nagroda w kwocie 1500 zł przez firmę „Adamex" za 
pierwsze miejsce w klasie „Diany". Należy tutaj złożyć podziękowanie nie tylko przedstawicielowi 
firmy „Adamex", ale również pozostałym sponsorom tj. Dla UG Kochanowice, sklepowi „Szostak" z 
Wielunia oraz „DEER"z Opola, firmie „Nasta", „Demar", „Pionki", „Larix”, „Krisbud", „Swarowski“, 
„Goliard", „Scout”, „Leoplast", a także sponsorom indywidualnym tj. P. Rozpondek, S. Trojakowski, K. 
Hagar i S. Janus. Wszyscy zawodnicy, którzy dotarli do finału i zostali sklasyfikowani w ogólnej 
punktacji, zostali uhonorowani nagrodami. Dokonana analiza zawodów potwierdziła obecność 143 
różnych zawodników. Średnio w każdych zawodach udział brało 49 osób. Zatem reasumując 
wskazanym jest kontynuowanie zawodów p.n. „Liga parcourowa" w 2019 roku. 

 

II. Ogólne założenia 

1.  Terminy zawodów: 

26.01 („Parcour zimowy"), 09.02 („Parcour zimowy"), 03.03 („Parcour zimowy"), 30.03 (Parcour 
zimowy"), 23.06,14.07, 25.08, 22.09 oraz 19.10 (finał zawodów). 

2.  Łącznie wyznaczonych zostało dziewięć zawodów. Aby zawodnik został sklasyfikowany w ogólnej 
punktacji, jest zobligowany do zaakcentowania swojego udziału w siedmiu zawodach, w tym 
obowiązkowo w dwóch „Parcourach zimowych” oraz finale zawodów. 

3.  Rozpoczęcie zawodów w każdym dniu o godz. 10.00 za wyjątkiem „Parcourów zimowych” oraz 
finału zawodów, które zaplanowano na godz. 9.00. 

4.  Wpisowe: 150 zł w dniu zawodów. 

5.  Zapisy w biurze zawodów (bezpośrednio przed zawodami). 

6.  Zawody w klasie „Open". 

7.  W przypadku obecności kobiet, zawody odbędą się również w klasie „Diany". 

 



III. Organizacja zawodów 

1.  Strzelanie będzie odbywało się na czterech osiach śrutowych z maszyn parcourowych. 

2.  Każdy uczestnik otrzyma do dyspozycji pakiet 100 rzutków (3 single + dublet na każdym 
stanowisku) - 25 na osi. 

3.  W każdym terminie zawodów będzie dokonywana zmiana ustawień wylotu rzutków w celu 
uatrakcyjnienia zawodów. 

4.  Liczy się ilość trafionych rzutków (1 rzutek to 1 punkt). 

5.  Ilość punktów do zdobycia -100 (w danym dniu), a maksymalnie 900 (uwzględniając wszystkie 
zawody). 

6.  W klasyfikacji końcowej liczy się 7 najlepszych wyników (700 punktów do zdobycia) łącznie z 
finałem, z pełnej liczby strzelań (9 terminów). 

7.  W przypadku identycznej ilości punktów o miejscu 1-3 decyduje dogrywka na osi parcourowej 
„trap". Punkty liczone są tak jak w zawodach. Za miejsca 4-6 liczy się w kolejności ilość punktów 
zdobyta na osi skeet, trap, przeloty oraz zając. 

8.  W dniu zawodów nie będzie możliwości odbycia treningu. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. W cenie zawodów: 
•  gorący posiłek; 
•  bufet kawowy; 
•  rzutki; 
•  nagrody; 
•  puchary oraz medale; 
•  opłata sędziów; 
•  oprawa organizacyjna. 
 
2.  puchary za miejsca I - III. 

3.  Medale za miejsca IV - VI oraz za frekwencję w zawodach (łączna ilość punktów) za miejsca I -VI. 

4.  Odrębne puchary oraz medale przyznane zostaną dla zawodników, którzy będą uczestniczyli 
wyłącznie we wszystkich zawodach zimowych. 

5.  Nagrody: 
•  za trzy pierwsze miejsca (pierwsze miejsce noktowizor lub jego równowartość), 
•  do wylosowania wśród pozostałych uczestników turnieju 
(z wyłączeniem osób, które znalazły się na podium) liczących w ogólnej punktacji. 
 

6. Organizator zawodów: 
•  Strzelnica Sp. z o.o. Kochcice ul. Lubliniecka 9. 
 
 



Turniej strzelecki „Parcour nocny" 
Regulamin 

 
 
 
I.   Ogólne założenia 
 
1.  Termin: 25 października 2019 r. 
2.  Wpisowe: 150 zł w dniu zawodów (w biurze zawodów). 
3.  Zapisy w biurze zawodów (bezpośrednio przed zawodami). 
4.  Zawody w klasie „Open". 
5.  W przypadku obecności kobiet, zawody odbędą się w również w klasie „Diany". 
 
II.  Organizacja zawodów 
1.  Rozpoczęcie zawodów o godz. 17.00. 
2.  Strzelanie przy oświetleniu sztucznym na czterech osiach śrutowych. 
3.  Łącznie 100 rzutków, po 25 rzutków na osi. 
4.  Na każdym stanowisku do strącenia będą trzy pojedyncze rzutki i dublet lub dwa dublety i 
pojedynczy rzutek (w zależności od liczby zgłoszeń zawodników). 
5.  Trafiony rzutek to jeden punkt, a do zdobycia będzie 100 punktów. 
6.  W przypadku identycznej ilości punktów o miejscu 1-3 decyduje dogrywka na osi parcourowej 
„skeet". Punkty będą liczone tak jak na zawodach. 
7.  Za miejsca 4-6 nie będzie dogrywki, a liczona będzie ilość punktów zdobyta w kolejności na osiach 
skeet, trap, bażant i zając. 
8.  W dniu zawodów jest możliwość odbycia treningu, jednak nie później jak do godz. 15.00 (od godz. 
10.00). 
 
III.  Postanowienia końcowe 
 
1.  W cenie zawodów: 
•  gorący posiłek; 
•  bufet kawowy; 
•  rzutki; 
•  nagrody; 
•  puchary oraz medale; 
•  opłata sędziów; 
•  oprawa organizacyjna. 
 
2. Puchary za miejsca 1-111. 
 
3.  Medale za miejsca IV-VI. 
 
4.  Nagrody 
•  Za trzy pierwsze miejsca (w danej klasie). 
 
5.  Organizator: 
•  Strzelnica Sp. z o.o. Kochcice ul. Lubliniecka 9. 


