
     ZAPROSZENIE

Do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich 
Puchar Wice Prezesa  CBK

REGULAMIN
1. Organizator.   Cieszyńskie Bractwo Kurkowe Cieszyn ul .Zamkowa 3abc 
2. Cel zawodów: Doskonalenie umiejętności strzeleckich i przedłużenie licencji strzeleckich PZSS.
3. Termin i miejsce: Zawody odbędą się dnia 29.08.2021 na strzelnicy myśliwskiej HUBERTUS w Goleszowie. 
Zapisy od godz. 8.45. do 11.00   Początek zawodów godz. 9.00.
4. Uczestnictwo:  W zawodach uczestniczą członkowie PZSS posiadający aktualną licencję strzelecką, w 
celu  przedłużenia  licencji,  członkowie  CBK  młodzież  z  klas  mundurowych  i  zrzeszonych  w  klubach 
sportowych o charakterze strzeleckim 

- Zgłoszenia uczestnictwa wraz z wpłatą 30 zł od konkurencji 

I.  Karabin sportowy. Przyrządy celownicze mechaniczne.
-      Postawa strzelecka leżąc 
-      Odległość 50 m
-      Czas przygotowawczy 5 min
− Strzały próbne: dowolna ilość
−  Strzały oceniane 30 strzałów do trzech  tarczy– czas 30 min 

II Pistolet sportowy 30

-     Odległość 25m 
-     Czas przygotowawczy 3 min
− Strzały próbne: 5 strzałów – do tarczy próbnej - czas 5min
−  Strzały oceniane: 
− Seria I: 15 strzałów do jednej tarczy – czas 10 min 
− Seria II: 15 strzałów do jednej tarczy – czas 10 min 
−

III Karabin Snajper 100m 
– Postawa leżąc
– Czas 25 min. na całą konkurencję 
– Strzały próbne dowolna ilość 
– Strzały oceniane 20 

6. Klasyfikacja:          Indywidualna w każdej konkurencji 
7. Wyróżnienia: Trofea za miejsca 1-3 

Za miejsca 1-3dyplomy.
      

8.  Bezpieczeństwo:  Zawodnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  w  strzelectwie 
sportowym, regulaminu strzelnicy i zawodów.
9. Postanowienia końcowe:
- startowe 30 zł. od konkurencji . 
- lunety we własnym zakresie
-osłony wzroku i słuchu   „we własnym zakresie”
- zawody przeprowadzone zostaną według regulaminu zawodów.
- Wszystkie osoby przebywające na strzelnicy mają obowiązek wpisać się do książki pobytu na 
strzelnicy,
-Na strzelnicy obowiązują przepisy dotyczące pandemii COVID-19 i należy je bezwzględnie 
przestrzegać i stosować się do poleceń organizatora, 
Zawody będą się odbywać bez publiczności 

Kontakt  Seweryn Kędzior Tel: 663 627 353


	REGULAMIN

