KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH
zaprasza w dniu 14 listopada Anno Domini 2009 na zawody
strzeleckie z broni czarno prochowej

„Zakończenie Sezonu Strzelań Czarno Prochowych”
R E G U L A M I N
ORGANIZATOR ZAWODÓW : Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
CEL ZAWODÓW : integracja środowiska strzeleckiego, podniesienie umiejętności strzeleckich
oraz popularyzacja strzelectwa z broni ładowanej odprzodowo.
TERMIN I MIEJSCE: 14 listopad 2009 r. – strzelnica leśna „Dębina” w Żorach.
00
godz. 10 - uroczyste otwarcie oraz rozpoczęcie strzelań.
UCZESTNICTWO:

Udział biorą Bracia zrzeszeni w Bractwach Kurkowych oraz sympatycy
strzelania z broni czarno prochowej posiadający własną broń .

KONKURENCJE:

13 strzałów w czasie 30 minut (do oceny zalicza się 10 najlepszych przestrzelin).

1. Vetterli broń:
-

muszkiet lontowy, skałkowy, karabin skałkowy, kapiszonowy (oryginały lub repliki)
przyrządy celownicze właściwe odpowiedniej klasy broni, tarcza 20 x 50 cm, ( UIT 50m
pistolet dowolny ), odległość 50 m. w pozycji stojącej.

2. Kuchenreuter broń: dowolny pistolet kapiszonowy, jednostrzałowy w dowolnym kalibrze.
- przyrządy celownicze wg XIX wieku, tarcza 20 x 50 cm, ( UIT 50m pistolet dowolny ),
odległość 25 m. Strzelanie w pozycji stojącej z jednej ręki.
3. Mariette broń: replika dowolnego rewolweru kapiszonowego o dowolnym kalibrze.
- przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna, jednak profil
w wg. orginału, tarcza 20 x 50 cm, ( UIT 50m pistolet dowolny ), odległość 25 m. Strzelanie
w pozycji stojącej z jednej ręki.
KLASYFIKACJA: indywidualna według uzyskanych punktów w poszczególnych konkurencjach
1. muszkiet lontowy lub skałkowy, karabin skałkowy lub kapiszonowy
2. pistolet kapiszonowy, jednostrzałowy z lufą gwintowaną
3. replika dowolnego rewolweru kapiszonowego
NAGRODY : - za miejsca I do III medale i dyplomy.
- za miejsca IV do VI dyplomy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator:
1.

zapewnia na strzelnicy nieodpłatnie jeden gorący posiłek oraz odpłatnie bufet.

2.
3.
4.
5.
6.

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

Organizator

