ZAPROSZENIE
Do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich o puchar
STRZELMISTRZA CIESZYŃSKIEGO BRACTWA
KURKOWEGO
REGULAMIN
1. Organizator. Cieszyńskie Bractwo Kurkowe Cieszyn ul.Zamkowa 3abc
2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i przedłużenie licencji strzeleckich PZSS. Zawody z
OBSERWATOREM
3. Termin i miejsce: Zawody odbędą się dnia 31,03,019. na strzelnicy myśliwskiej HUBERTUS w Goleszowie.
Zbiórka uczestników i zapisy od godz. 8.45. Początek zawodów godz. 9.00.
4. Uczestnictwo: W zawodach uczestniczą członkowie PZSS posiadający aktualną licencję strzelecką, w
celu przedłużenia licencji, członkowie LOK, Bractw Kurkowych, oraz wszyscy sympatycy strzelectwa
sportowego chętni do wzięcia udziału w zawodach. Zawody są zawodami OTWARTYMI.
- Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpłatą 25 zł od konkurencji do godziny 11.00 Po tym terminie zgłoszenia i
wpłaty nie będą przyjmowane.
5. Konkurencje:

I. Karabin centralnego zapłonu. Przyrządy celownicze mechaniczne.
- Postawa strzelecka leżąc
- Odległość 100 m
- czas przygotowawczy 5 min
- 3 strzały próbne w czasie 3 min
- 10 strzałów ocenianych w czasie 5 min
- Tarcza P 23
II. Pistolet centralnego zapłonu,
- Postawa strzelecka stojąc (można strzelać oburącz)
- Odległość 25 m
- czas przygotowawczy 5 min
- 3 strzały próbne w czasie 3 min
- 10 strzałów ocenianych w czasie 5 min
- Tarcza TS 2
III. Strzelba gładko lufowa

- Trap 5 (dodatkowo płatne 25zł.)

IV, Karabin Snajper boczny lub centralny zapłon
- Postawa strzelecka leżąc
- Odległość 100 m
- Czas konkurencji 15 min
- 10 strzałów ocenianych ( strzały próbne ilość dowolna )
- Broń własna
- Wpisowe 20 zł
6. Klasyfikacja:
Indywidualna
7. Wyróżnienia: Puchar za miejsce I do III w dwuboju
Za miejsca 1-6 dyplomy
Konkurencja Snajper 4 rundy w roku. Suma trzech najlepszych startów medale i dyplomy za miejsce I do III
8. Bezpieczeństwo: Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w strzelectwie
sportowym podczas trwania zawodów, regulaminu strzelnicy i zawodów.
9. Postanowienia końcowe:
- startowe 25 zł. od konkurencji i amunicja 25zł. Dla osób nie posiadających własnej broni i amunicji.
- organizator zapewnia broń i amunicję, można strzelać z własnej broni i amunicji.
- lunety we własnym zakresie
-osłony wzroku i słuchu obowiązkowo „we własnym zakresie”
- zawody przeprowadzone zostaną według regulaminu zawodów.
- wszelkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane na miejscu przez komisję sędziowską a
jej decyzje będą ostateczne.

- Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy mają obowiązek wpisać się do książki pobytu na
strzelnicy, a dodatkowo osoby posiadające broń wpisać ją do książki posiadania broni na
strzelnicy
Organizator Cieszyńskie Bractwo Kurkowe
Kontakt Strzelmistrz CBK Seweryn Kędzior
Tel: 663 627 353

