KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W PSZCZYNIE
REGULAMIN ZAWODÓW

OTWARCIA SEZONU STRZELECKIEGO 2015

I

„Strzelanie o Tarczę Otwarcia Sezonu Strzeleckiego Okręgu Śląskiego KBS RP”

1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
sobota 14.03. 2015 roku godz. 11: 00

4.

Warunki uczestnictwa :
Członkowie KBS ,kompletny strój organizacyjny i przestrzeganie zasad bezpiecznego
posługiwania się bronią palną

5.

Program :
Eliminacje

Finał:

6.

karabin sportowy kal. 5,6 mm, odległość 50 metrów
8 strzałów ( w tym 5 ocenianych ) w postawie stojąc z wolnej ręki
broń i amunicja organizatora lub własna
10 -ciu najlepszych zawodników z eliminacji ,
karabin czarnoprochowy własny lub organizatora
odległość 50 m, 1 strzał do tarczy kołkowanej

Klasyfikacja, nagrody :
I miejsce
-- tarcza drewniana , puchar ,dyplom
II-III miejsce – puchar , dyplom
IV-VI miejsce – dyplomy
7.

Fundator : Zarząd Okręgu Śląskiego KBS RP

II

„Strzelanie o Tarczę Hetmana Okręgu Śląskiego KBS RP”

1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
sobota 14.03. 2015 roku godz. 11 : 00

4.

Warunki uczestnictwa :
Członkowie KBS ,kompletny strój organizacyjny i przestrzeganie zasad bezpiecznego
posługiwania się bronią palną

5. Program :
Eliminacje :

Finał :

6.

pistolet sportowy 5,6 mm lub rewolwer odległość do tarczy 25 m
8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji, broń pistolet
lub rewolwer czarnoprochowy ,odległość do tarczy 25 metrów
1 strzał do tarczy kołkowanej w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna

Klasyfikacja, nagrody :
I miejsce
tarcza,puchar i dyplom
II - III miejsce
puchar i dyplom
IV-VI miejsce
dyplomy
7. Fundator: Hetman Okręgu Śląskiego Brat Tadeusz Żyła

III „Strzelanie o Tarczę Okolicznościową na Renowację Strzelnicy”
1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2.

Cel zawodów :
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
Pozyskanie środków finansowych na remont strzelnicy

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
sobota 14.03.2015 roku godz. 11 : 00

4.

Warunki uczestnictwa :
Członkowie i sympatycy KBS , przestrzeganie zasad bezpiecznego posługiwania się
bronią palną
5. Program :

6.

Eliminacje :

karabin sportowy 5,6 mm, odległość do tarczy 50 m
8 strzałów ( w tym 5 ocenianych)w postawie stojącej z wolnej ręki
broń i amunicja organizatora lub własna

Finał :

10 -ciu najlepszych zawodników z eliminacji ,
karabin czarnoprochowy własny lub organizatora
odległość 50 m, 1 strzał do tarczy kołkowanej

Klasyfikacja , nagrody :
I miejsce
tarcza , puchar i dyplom
II - III miejsce
puchar i dyplom
IV-VI miejsce
dyplomy
7. Fundator : Tarcza - Brat Jerzy Piech
Puchary - KBS Pszczyna

Postanowienia końcowe :
1.W czasie trwania zawodów obowiązują przepisy bezpieczeństwa PZSS
oraz niniejszego Regulaminu Zawodów
.
2.Zawody z delegatem – obserwatorem technicznym PZSS
3. Startowe należy uiścić przy pobieraniu metryczki :
 strzelanie do tarczy otwarcia sezonu
 strzelanie do tarczy Hetmana
 strzelanie do tarczy okolicznościowej (wielokrotnie) -

25,00 zł
25,00 zł
20,00 zł

