BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA
zaprasza w dniu 17 kwietnia 2010r. na zawody strzeleckie :

„Inauguracja Sezonu Czarnoprochowego A.D.2010”
Okręg Śląski
REGULAMIN
Organizator zawodów: Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika
Cel zawodów: integracja środowiska strzeleckiego, podniesienie umiejętności
strzeleckich oraz popularyzacja strzelectwa sportowego z broni
ładowanej odprzodowo.
Termin i miejsce: 17 kwietnia (sobota) 2010r. – strzelnica bracka „ Pod lasem ”
w Jejkowicach ul. Za koleją
- godz.9.00 rozpoczęcie turnieju strzeleckiego
- godz.14.00 uroczyste otwarcie strzelnicy, strzelania finałowe
oraz do tarcz okolicznościowych
Uczestnictwo: udział biorą sympatycy strzelania z broni czarnoprochowej
zrzeszeni w Kurkowych Bractwach Strzeleckich
Konkurencje: 13 strzałów w czasie 30 minut (do oceny zalicza się 10
najlepszych przestrzelin).
1. Karabin czarnoprochowy : broń - oryginał lub replika muszkietu lontowego, skałkowego, karabinu skałkowego, kapiszonowego. Przyrządy celownicze właściwe odpowiedniej klasie broni.
Tarcza 20 x 50 cm, odległość 50 m. w pozycji stojącej.
Dziesięciu najlepszych strzelców uprawnionych będzie do strzelań o tarczę okolicznościowa
„ Inauguracja sezonu czarnoprochowego A.D.2010 ”
2. Pistolet czarnoprochowy : broń - dowolny pistolet skałkowy lub kapiszonowy, jednostrzałowy z lufą gwintowaną i dowolnym kalibrze. Przyrządy
celownicze wg czasów powstania broni.
Tarcza 20 x 50 cm, odległość 25 m. Pozycji stojąca, chwyt broni dowolny.
Dziesięciu najlepszych strzelców uprawnionych będzie do strzelań o tarczę
okolicznościowa :
„ Otwarcie strzelnicy Brackiej ”

3.Rewolwer czarnoprochowy : broń - oryginał lub replika dowolnego rewolweru kapiszonowego. Przyrządy celownicze wg czasów powstania broni,
wysokość muszki dowolna, jednak profil w stylu oryginału. Tarcza 20 x 50 cm
odległość 25 m. Strzelanie w pozycji stojącej ,chwyt broni dowolny.

Konkurencje dodatkowe :
Strzelanie do tarczy okolicznościowej:
„ Inauguracja sezonu czarnoprochowego A.D.2010 ”
10 najlepszych strzelców w konkurencji karabin czarnoprochowy,w pozycji
stojącej ,oddaje do tarczy okolicznościowej z odległość 50 m. po jednym
strzale z oryginału lub repliki muszkietu lontowego, skałkowego, karabinu
skałkowego lub kapiszonowego . Przyrządy celownicze wg czasów powstania broni. Wygrywa strzelec, który trafi najbliżej środka celu zaznaczonego na
tarczy.
1.

Strzelanie do tarczy okolicznościowe
„ Otwarcie strzelnicy Brackiej ”
10 najlepszych strzelców w konkurencji pistolet czarnoprochowy,w pozycji
stojącej ,oddaje do tarczy okolicznościowej z odległość 25 m. po jednym
strzale z dowolnego pistoletu skałkowego lub kapiszonowego, jednostrzałowego z lufą gwintowaną i dowolnym kalibrze.Przyrządy celownicze wg czasów powstania broni. Wygrywa strzelec, który trafi najbliżej środka celu zaznaczonego na tarczy.

2.

Strzelanie do tarczy okolicznościowej :
„Sztandarowej Okręgu Śląskiego”
Członkowie Bractw Kurkowych , po wykupieniu startowego, oddają do tarczy
okolicznościowej z odległość 50 m. po jednym strzale z karabinu sportowego.
Wygrywa strzelec, który trafi najbliżej środka celu zaznaczonego na tarczy.
3.

Strzelanie do tarczy pamiątkowej „ Tarcza Honorowa ”:
Goście Bractwa, z szeregu honorowego, oddają do tarczy po jednym strzale z
pistoletu czarnoprochowego z odleglości15 m. Tarcza jest własnością bractwa.
4.

Klasyfikacja :
indywidualna według uzyskanych punktów w poszczególnych konkurencjach
Nagrody : w konkurencji karabin, pistolet ,rewolwer
- za miejsca I do III: puchary i dyplomy.
- za miejsca IV do VI : dyplomy.
W konkurencjach dodatkowych - strzelanie do tarcz okolicznościowych :
„ Inauguracja sezonu czarnoprochowego A.D.2010 ”
„ Otwarcie strzelnicy Brackiej ”
„Sztandarowa Okręgu Śląskiego”
- miejsce I : tarcza okolicznościowa oraz dyplom
- miejsce II, III : dyplom

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
PZSS oraz regulaminu zawodów
2. widownia zgromadzona na strzelnicy powinna stać w bezpiecznej odległości od stanowisk strzeleckich ,zapewniającej komfort zawodnikom i bezpieczeństwo kibicom. ( około 4 m. )
3. pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona.
4. zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
5. podczas trwania konkurencji dopuszcza się czyszczenie przewodu lufy.
6. celownik, jak i inne części broni i jej replik powinny odpowiadać normom
katalogowym danej broni.
7. ładunki muszą być umieszczone w pojemnikach jednodawkowych wykonanych z materiału antystatycznego
8. przesypywanie prochu z puszek do prochownic podczas trwania konkurencji jest zabronione.
9. podczas trwania konkurencji obowiązują okulary oraz ochronniki słuchu.
10. w rewolwerach czarno prochowych obowiązkowe jest zabezpieczenie
tłuszczem komór bębna ponad pociskami.
11. przed komendą „start, wolno strzelać” broń nie może być załadowana.
12. każdy strzał po komendzie „start, wolno strzelać” zaliczony zostanie do
konkurencji.
13. zabrania się ładowania broni z założoną spłonką, naciągniętym kurkiem i
podsypaną panewką.
14. po komendzie „stop, odłóż broń” strzelec zdejmuje spłonkę z kominka lub
zsypuje proch z panewki. a w rewolwerze opuszcza kurek lokując go w pole
pomiędzy komorami.
15. kto wystrzeli po komendzie „stop, odłóż broń” zostanie zdyskwalifikowany.
16. używanie otwartego ognia, oraz palenie tytoniu, dozwolone jest wyłącznie
w miejscu wyznaczonym.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator:
1. zapewnia na strzelnicy, obok sportowej rywalizacji, możliwość przyjemnego
spędzenia czasu w leśnej scenerii , miłym towarzystwie i cieple płonącego
ogniska,
2. zapewnia nieodpłatnie poczestunek
3. przewiduje dojazd uczestników na własny koszt,
4. zobowiązuje uczestników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa ujętych
w regulaminie strzelnicy oraz ustaleń niniejszego regulaminu,
5. powoła jury, które rozstrzygać będzie wszelkie kwestie sporne,
6. określa opłatę startową w wysokości 15, 00 zł. ( piętnaściezłotych ) od
konkurencji, którą uiścić należy przy odbiorze metryki strzałowej,
7. nie zapewnia broni, prochu ani kul,

8. dopuszcza korzystanie z przyrządów optycznych do kontroli przestrzelin,
9. zawody odbędą się bez względu na pogodę
10. Wszelkie pytania związane z zawodami proszę kierować do Hetmana Bractwa Piotra Kurek tel. 693 854 250 lub Strzelmistrza Bractwa
Marka Uszackiego tel.601 465 656
Organizator
Zarząd Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika

