
ZAPROSZENIE

Do wzięcia udziału w zawodach strzeleckich z broni centralnego zapłonu
                         O Puchar Firmy Kubala

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 20.05.2018. na strzelnicy myśliwskiej HUBERTUS w Goleszowie.
Zbiórka uczestników i zapisy od godz. 8.00. 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 20 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 Francuz 
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 Zakładnik 
III. Strzelba gładko lufowa - Trap 5  (dodatkowo płatne 25zł.)
IV. Pojedynek: dowolna broń o  kalibrze 5.6 mm
- Postawa strzelecka stojąc (można strzelać oburącz )
- Odległość 20m
- 3 strzały 
- Tarcza 3 krążki biathlonowe 
- Zawodnicy strzelają parami do trzech zwycięstw kto pierwszy zestrzeli 3 krążki 
- Po każdej zakończonej serii losowanie nowych par 
- konkurencja dodatkowo płatna ( 10zł + amunicja kto nie ma swojej )
-  Organizator  może  odstąpić  od  konkurencji  w  przypadku  braku  zawodników
(minimum 10 zawodników)

6. Klasyfikacja:          Indywidualna mężczyzn i kobiet razem 
7. Wyróżnienia: Puchar za miejsce w dwuboju od I do III miejsca

Za miejsca 1-6 dyplomy
Za konkurencje IV osobny puchar

8.  Bezpieczeństwo:  Zawodnicy  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  w  strzelectwie
sportowym podczas trwania zawodów, regulaminu strzelnicy i zawodów.
9. Postanowienia końcowe:
- startowe 20 zł. od konkurencji i amunicja 30zł. 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.
- Będą sporządzone dwa protokoły kwalifikacyjne. Pierwszy z zawodów OTWARTYCH,(wyróżnienia), a drugi
z zawodnikami posiadającymi LICENCJE strzeleckie



- 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

Organizatorzy: Firma Kubala 
Cieszyńskie Bractwo Kurkowe 

Kontakt: Strzelmistrz CBK Seweryn Kędzior 
Tel: 663 627 353
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