
REGULAMIN 

 

IV MEMORIAŁ JÓZEFA ZIĘTKA  

 
1. Organizator:  Cieszyńskie Bractwo Kurkowe 

2. Miejsce i termin: Goleszów ul. Olimpijska 10    14.05.2022 od godziny 8.45 

3. Uczestnictwo: Członkowie klubów strzeleckich, Myśliwi, Służby Mundurowe i zaproszeni 

goście. 

4. Konkurencje: 

 a) Pistolet sportowy 30/ część dokładna. 5 strzałów próbnych czas 3 minuty, dwie serie po      

15 strzałów czas 15 min każda ( o godzinie 9.00  i 11,00) 

 b) Pistolet centralnego zapłonu 18 /strzały próbne 3 oraz 15 ocenianych czas 10 min na całą 

konkurencję 

 c) Karabin 100m bocznego i centralnego zapłonu 20/ strzały próbne 5 -ocenianych 15,czas               

  10 minut na całą konkurencję. 

 

d) Karabin snajper boczny zapłon 20/ strzały próbne dowolna ilość ,oceniane 20 ,czas na 

 konkurencję 25 minut. 

e) Karabin centralny zapłon 10 /strzały próbne dowolna ilość, oceniane 10, czas na 

 konkurencję 15 minut. 

f) Trap 25 

g) Rzutki 5 

5. Klasyfikacja: Będzie prowadzona oddzielnie dla każdej konkurencji 

6. Nagrody: Dyplomy za miejsca I-III puchary za I miejsca w konkurencjach snajper, trap 25, 

puchary  za miejsca I-III w  PCZ i KSP, puchar za I miejsce PSP 60+  

7. Organizacja zawodów: 

Startowe dla zawodników z własną bronią i amunicją 30zł 

Startowe Trap 25 – 60zł 

Startowe Rzutki 5 – dla osób nie posiadających własnej broni 45zł 

Konkurencję karabinowe  strzelamy od godziny 12.00  

Konkurencję PCZ  zapłon od godziny 9.40,  10,00,  10,20   

Konkurencja PSP o godzinie 9.00 i 11,00  

      8. Postanowienia końcowe: Na strzelnicy obowiązują regulaminy strzelnicy i przepisy 

 bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym  oraz regulamin zawodów. 

 Zawodnicy przebywający na strzelnicy mają obowiązek wpisania się do książki pobytu na 

 strzelnicy czytelnie i dokładnie nie dopełnienie tego obowiązku skutkować będzie 

 dyskwalifikacją z zawodów 

 Karabiny centralnego zapłonu będą dopuszczane tylko warunkowo   

 

 

 Na koniec roku zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia dla zawodników którzy osiągną  

najlepsze wyniki w co najmniej 4 rundach w kategorii Snajper, Trap, PCZ i PSP 

 

Pozdrawiam 

Seweryn Kędzior 

663 627 353 


