
                                                                 

 

                                                          CIESZYŃSKIE BRACTWO KURKOWE                              

CIESZYN ul. ZAMKOWA 3abc bractwocieszyn@gmail.com  

Tel. 663 627 353 

REGULAMIN – ZAPROSZENIE 

PUCHAR STRZELMISTRZA CIESZYŃSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO  

1. ORGANIZATOR : Cieszyńskie Bractwo Kurkowe 

2. MIEJSCE I TERMIN :Goleszów Strzelnica Myśliwska Hubertus  

01.08.2020 od godziny 12. Zapisy od godziny 11 do 14 

3. UCZESTNICTWO: Członkowie klubów strzeleckich i zaproszeni goście 

4. KONKURENCJE: 

a) Pistolet centralnego zapłonu, 25m  13 strzałów do tarczy TS2 postawa stojąc 

można strzelać z obu rąk. Czas 8 minut na oddanie 13 strzałów oceniane 10 

najlepszych. 

b) Karabin centralnego zapłonu, 100m 13 strzałów do tarczy TS2 postawa leżąc 

Czas 8 minut na oddanie 13 strzałów oceniane 10 najlepszych. 

c) Pistolet bocznego zapłonu , 25m  13 strzałów do tarczy TS2 postawa stojąc 

można strzelać z obu rąk. Czas 8 minut na oddanie 13 strzałów oceniane 10 

najlepszych. Od godziny 16.30 

d) Karabin  bocznego zapłonu , 50 m  13 strzałów do tarczy karabin sportowy 

postawa leżąc . Czas 8 minut na oddanie 13 strzałów oceniane 10 najlepszych. 

Od godziny 16.30 
5. PRZEBIEK KONKURENCJI : Konkurencję pistolet i karabin centralnego zapłonu będą 

rozgrywane kolejno, Po zajęciu stanowiska zawodnicy strzelają  pistolet i karabin. W 

czasie trwania konkurencji nie ma możliwości podchodzenia do tarcz  

6. NAGRODY: Puchary i dyplomy za miejsca I-III suma konkurencji a + b 

7. ORGANIZACJA ZAWODÓW: Startowe zawodnik uiszcza wraz z pobraniem metryczki 

Startowe dla zawodników z własną bronią 25zł od konkurencji  

Startowe dla zawodników bez własnej broni 25 zł + 25zł amunicja od konkurencji  

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

• NA strzelnicy obowiązuje regulamin strzelnicy  

• Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w 

strzelectwie sportowym  
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• Zawody zostaną przeprowadzone według regulaminu zawodów  

• Zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji dla zawodników nie 

posiadających broni organizator zapewnia broń i amunicję. 

• Osłony wzroku i słuchu obowiązkowo we własnym zakresie. 

W trakcie zawodów obowiązują obostrzenia dotyczące Covid-19 

SPRAWY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU ZAWODÓW ROSTRZYGA SĘDZIA GŁÓWNY  

 

 


