
        

Regulamin Zawodów „KRÓLEWSKICH” Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego

1. Organizator: Cieszyńskie Bractwo Kurkowe Cieszyn ul. Zamkowa 3abc
2. Cel zawodów:  Doskonalenie umiejętności strzeleckich, propagowanie sportów strzeleckich 

wśród mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego i przybliżenie znajomości strzelania czarno 
prochowego.

3.  Termin i miejsce: zawody odbywać się będą na strzelnicy myśliwskiej Koła Łowieckiego 
HUBERTUS w Goleszowie dnia 24.06.2018r. od godz. 9.00. zapisy od godz. 8.00.
4.  W zawodach uczestniczą Członkowie Bractw Kurkowych, zaproszeni goście oraz 
sympatycy strzelectwa sportowego (wiek od 18 lat )
    - Zapisy przyjmowane będą do godz. 11.00. do wszystkich konkurencji.
5. Konkurencje: A- Pistolet centralnego zapłonu kal. Od 7,62mm do 11.43mm.
      -3 strzały próbne w czasie 3minut 10 strzałów ocenianych w czasie 5 minut.

   - Odległość 25m. (tarcza P23)
     B- Pistolet bocznego zapłonu kal.5.6mm
      -3 strzały próbne w czasie 3minut 10 strzałów ocenianych w czasie 5 minut. 
      - Odległość 25m. (tarcza olimpijska)
      - Postawa strzelecka stojąc ( można strzelać oburącz) 
     C- Trap 5
Konkurencje pistoletu centralnego i bocznego zapłonu oraz Trap 5 z OBSERWATOREM 
zaliczane do Licencji PZSS.
    A- Tarcza KRÓLEWSKA malowana - 1 strzał karabin czarno prochowy 50m. (strzelają  
tylko mundurowi CBK) wyłonienie KRÓLA , Marszałka  Prawego i Lewego
     B- Tarcza malowana HETMAŃSKA -  1 strzał pistolet czarno prochowy odległość 25m. 
strzelają tylko mundurowi Bractw Kurkowych.

  C- Pistolet czarno prochowy 3 strzały, 25 m (tarcza olimpijska)
  D- Cywil tarcza VIP, strzelają zaproszeni goście po jednym strzale (pistolet 

czarnoprochwy)25 m
  E- „KUR”  Pistolet czarno prochowy 1 strzał

6. Klasyfikacja: -Pistolet centralnego i bocznego zapłonu suma obu konkurencji.
     A-  Tarcza Królewska – Wyłonienie Króla i Marszałków CBK.
     B- Tarcza Hetmańska Pistolet czarno prochowy - I miejsce TARCZA.
     C- wg. Indywidualnego wyniku 
     D- Cywil I miejsce TARCZA,                     
7. Wyróżnienia: - Pistolet Cz. i Bz. 1 -3 miejsce  puchary,  miejsca od I do VI dyplomy.
                          -  Tarcza Królewska – Nominacja Króla i Marszałków Prawego i Lewego 
CBK, na 2018r. Plus dyplomy.

-  Pistolet czarno prochowy- I miejsce Puchar i od I doIII dyplomy
-  Cywil tarcza VIP   I miejsce i dyplomy od I-III miejsca
- Kur I miejsce i od I-III dyplomy

8. Postanowienia końcowe: - wpisowe oraz poczęstunek ,  pistolet Cz. i Bocznego zapłonu 
50.zł. Wpisowe pistolet czarno prochowy 15 zł. od konkurencji.
      - Organizator zapewnia broń i amunicję do konkurencji pistoletu bocznego i centralnego 
zapłonu. Można strzelać z własnej broni.
      - Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania szczególnych zasad posługiwania się bronią 
i regulaminu strzelnicy. Osłony wzroku i słuchu we własnym zakresie. Przyrządy 
obserwacyjne we własnym zakresie. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem 
zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w szczególnym przypadku, a 
wszystkie sprawy nie uregulowane rozstrzyga komisja sędziowska.
Za organizatora 
      Strzelmistrz CBK V-ce Prezes CBK
Seweryn Kędzior 663 627 353         Jan Żarski 602 532 116


