KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH
zaprasza w sobotę dnia 24 październik A.D. 2015 na zawody
strzeleckie z broni czarno prochowej

„Memoriał Wojciecha Kossowskiego” rozgrywanych w ramach zawodów
strzeleckich

„Zakończenie Sezonu Strzelań Czarno Prochowych A.D.2015”
R E G U L A M I N
ORGANIZATOR ZAWODÓW :

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach

CEL ZAWODÓW:
Uczczenie pamięci zmarłego w roku 2004 Brata Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Żorach Wojciecha Kossowskiego. Integracja środowiska strzeleckiego,
podniesienie umiejętności strzelecki oraz popularyzacja strzelectwa z broni ładowanej odprzodowo.
TERMIN I MIEJSCE: 24 październik 2015 r. – strzelnica leśna „Dębina” w Żorach.
godz. 09:00 - uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie konkurencji.
UCZESTNICTWO: Bracia Kurkowi oraz sympatycy strzelań z broni czarnoprochowej.
KONKURENCJE:
1.Karabin czarnoprochowy - oddanie 13 strzałów (do oceny zalicza się 10 najlepszych
przestrzelin) do tarczy 20 x 50 cm, na odległość 50 m. w pozycji stojącej, w czasie 30 min.
2. Pistolet lub rewolwer czarnoprochowy - oddanie 13 strzałów (do oceny zalicza się
10 najlepszych przestrzelin) do tarczy 20 x 50 cm, na odległość 25 m. w pozycji stojąc,
z wolnej ręki, w czasie 30 min.
KLASYFIKACJA
1. Karabin - indywidualna według sumy uzyskanych punktów.
2. Pistolet - indywidualna według sumy uzyskanych punktów.
NAGRODY
1. Karabin czarnoprochowy
- za miejsca I do III puchary i dyplomy.
- za miejsca IV do VI dyplomy
2. Pistolet czarnoprochowy
- za miejsca I do III puchary i dyplomy.
- za miejsca IV do VI dyplomy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator:
1.
2.
3.
4.
5.

przewiduje dojazd uczestników na własny koszt.
zobowiązuje uczestników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ujętych w regulaminie strzelnicy oraz
ustaleń niniejszego regulaminu.
określa opłatę startową w wysokości 20, 00 zł. ( dwadzieścia złotych 00/100 ) od konkurencji, którą uiścić
należy przy odbiorze metryki strzałowej.
nie zapewnia broni, prochu ani kul.
dopuszcza korzystanie z przyrządów optycznych do kontroli przestrzelin
za Komitet Organizacyjny
Hetman
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach

Leszek Kowalczyk

