BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
XX - lecia reaktywacji
I

„ Tarcza XX- lecia reaktywacji
Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.”

1.

Organizator :
Zarząd Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska brackiego
Popularyzacja historii Ziemi Śląskiej

3.

Termin i miejsce : 04 .07. 2015r. godz ……13:00…….
Strzelnica Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Jejkowicach
ul. Za koleją , GPS 50°06'59.9"N 18°28'22.1"E

4.

Warunki uczestnictwa :
członkowie Bractw Kurkowych w strojach organizacyjnych

5. Konkurencje :
ELIMINACJE

FINAŁ

6.

karabin kal,22, odległość do tarczy 50 metrów
8 strzałów (z tego 5 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna , czas 15 minut
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji, broń
karabin czarnoprochowy ,odległość do tarczy 50 metrów
1 strzał do tarczy kołkowanej w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna

Klasyfikacja, nagrody :
I miejsce
tarcza, puchar, dyplom
II – III miejsce
puchar, dyplom
IV-X miejsce
dyplom

II

„Tarcza Charytatywna”

1.

Organizator :
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja historii Ziemi Rybnickiej

3.

Termin i miejsce : 04 .07. 2015r. godz ……13:00…….
Strzelnica Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Jejkowicach
ul. Za koleją GPS 50°06'59.9"N 18°28'22.1"E

4.

Warunki uczestnictwa :
wszyscy zainteresowani posiadający stosowne uprawnienia

5. Konkurencja :
ELIMINACJE

FINAŁ

6.

karabin kal.22, odległość do tarczy 50 metrów
3 strzały w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna , czas 6 minut
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji, broń
karabin kal.22 ,odległość do tarczy 50 metrów
1 strzał do tarczy kołkowanej w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna

Klasyfikacja, nagrody :
I miejsce
tarcza, upominek, dyplom
II – III
upominek, dyplom
IV – X
dyplom

III „ Tarcza XX-lecia reaktywacji Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika”
1.

Organizator :
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja historii Ziemi Rybnickiej

3.

Termin i miejsce : 04 .07. 2015r. godz …13:00……….
Strzelnica Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Jejkowicach
ul. Za koleją GPS 50°06'59.9"N 18°28'22.1"E

4.

Warunki uczestnictwa :
członkowie Bractw Kurkowych w strojach organizacyjnych
5. Konkurencja :
ELIMINACJE
pistolet czarnoprochowy, dystans 25 metrów ,
8 strzałów ( z tego 5 ocenianych ) w postawie stojąc
broń i amunicja organizatora lub własna , czas 20 minut

FINAŁ

6.

10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji, broń
pistolet 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, upominek, dyplom
II - III miejsce
upominek, dyplom
IV-X miejsce
dyplom

IV „ Tarcza na rozbudowę strzelnicy brackiej ”
1.

Organizator :
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja historii Ziemi Rybnickiej

3.

Termin i miejsce : 04 .07. 2015r. godz ……13:00…….
Strzelnica Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Jejkowicach
ul. Za koleją GPS 50°06'59.9"N 18°28'22.1"E

4.

Warunki uczestnictwa :

wszyscy zainteresowani posiadający stosowne uprawnienia
5. Konkurencja :
ELIMINACJE

FINAŁ

6.

pistolet sportowy kal. 5,6 mm, odległość 25 metrów
5 strzałów ( 5 ocenianych ) w postawie stojąc
broń i amunicja organizatora lub własna , czas 10 minut
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji, broń
pistolet 5,6 mm własny lub organizatora
odległość 25 m, 1 strzał do tarczy kołkowanej

Klasyfikacja, nagrody :
I miejsce
tarcza, upominek, dyplom
II - III miejsce
upominek, dyplom
IV - X miejsce
dyplom

V Zawody „ Strzelanie do kura ”
1. Odbędą się w przerwie pomiędzy eliminacjami a finałem zawodów.
Strzelanie dla wszystkich chętnych:
• Strzelanie pojedyncze w/g listy startowej z karabinu małokalibrowego do
sylwetki kura . Zwycięzcą pozostaje osoba, której po oddaniu strzału, spadnie
kur. I odpowiednio; miejsce drugie osoba z kolejki strzelająca przed zwycięzcą, a
miejsce trzecie osoba strzelająca za zwycięzca.
2. Nagrody
I miejsce
II-III miejsce

kur, dyplom
dyplom

VI „ Tarcza pamiątkowa VIP ”
1.

Organizator :
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

2.

Cel zawodów :

Popularyzacja strzelectwa oraz historii i tradycji Ziemi Rybnickiej
3.

Termin i miejsce : 04 .07. 2015r. godz …13:00……….
Strzelnica Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Jejkowicach
ul. Za koleją GPS 50°06'59.9"N 18°28'22.1"E

4.

Warunki uczestnictwa :
Zaproszeni goście w/g listy

5. Konkurencje :
Pistolet czarnoprochowy – jeden strzał.
Tarcza zostaje własnością rybnickiego bractwa.
SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Widownia zgromadzona na strzelnicy, nie może stać w odległości mniejszej niż 3 metry
od stanowisk strzeleckich.
2. Pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona.
3. Zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
4. Podczas trwania konkurencji zabrania się czyszczenia przewodu lufy.
5. Celownik, jak i inne części broni oraz replik broni, powinny odpowiadać normom
katalogowym danej broni.
6. Wszystkie ładunki musza być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych
wykonanych z materiału antyelektrostatycznego.
7. Przesypywanie prochu z puszek do pojemników jednodawkowych lub prochownic jest
zabronione.
8. Podczas trwania konkurencji obowiązują okulary oraz ochronniki słuchu.
9. Obowiązkowe jest zabezpieczenie tłuszczem komór bębna rewolweru ponad pociskiem.
10. Przed komenda ,, start,, broń nie może być załadowana.
11. Każdy strzał po komendzie „start „ zaliczony będzie do konkurencji
12. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, naciągniętym kurkiem czy
podsypaną
panewką.
13. Po komendzie „ stop - odłóż broń,,
strzelec :
a/zdejmuje spłonkę z kominka
b/zsypuje proch z panewki
c/w rewolwerze opuszcza kurek wkładając go w pole pomiędzy komorami
14. Kto wystrzeli po komendzie „stop- odłóż broń,, zostanie zdyskwalifikowany i poproszony
o opuszczenie stanowiska strzeleckiego.
15. Używanie otwartego ognia, oraz palenie tytoniu, dozwolone jest wyłącznie w

miejscach do tego wyznaczonych.

Postanowienia końcowe :
1.W czasie trwania zawodów obowiązuje Regulamin Strzelnicy oraz Regulaminu
Zawodów.
2. Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania stanowisk po wywołaniu przez prowadzącego
strzelanie.
Jeżeli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie 3-krotnie wywołany w odstępach
1-minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada.
W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, prowadzący strzelanie na
danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
3. Dozwolone jest korzystanie z lunet na stanowiskach strzeleckich.
4. Startowe należy uiścić przy pobieraniu metryczki :
- 30,00 zł. - „Tarcza XX-lecia Reaktywacji Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw
Strzeleckich R.P.”
- 30,00 zł - „ Tarczę XX-lecia Reaktywacji Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika ”
- 20,00 zł - „Tarcza na rozbudowę strzelnicy” – wielokrotnie
- 10,00 zł. - „ Tarcza charytatywna ” – wielokrotnie
- 10,00 zł - strzelanie do kura
5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu.
Regulamin opracowali
Strażnik Broni
Marek Twardawa

Hetman Bractwa
Lech Gęborski

