KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W PSZCZYNIE
REGULAMN ZAWODÓW

I

„STRZELANIE O REPLIKĘ ŁAWECZKI Z KSIĘŻNĄ DAISY”

1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
Pod patronatem Starosty Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja historii Ziemi Pszczyńskiej

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
niedziela 23 sierpnia 2015 roku godz. 14:00

4.

Warunki uczestnictwa :
członkowie zwyczajni Bractw Kurkowych

5.

Konkurencje :
ELIMINACJE

FINAŁ

6.

kbks, odległość do tarczy 50 metrów
8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji broń
czarnoprochowa długa ,odległość do tarczy 50 metrów
1 strzał do tarczy kołkowej w postawie stojącej
broń i ładunek organizatora lub własna

Klasyfikacja , nagrody :
I miejsce
statuetka z brązu – replika ławeczki z Księżną DAISY , dyplom
II - III miejsce
puchar, dyplom
IV-VI miejsce
dyplom
Fundator : Burmistrz Pszczyny

II „Strzelanie do tarczy Starosty Pszczyńskiego o statuetkę ŻUBRA”
1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
Pod patronatem Starosty Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja historii Ziemi Pszczyńskiej

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
niedziela 23 sierpnia 2015 roku godz. 14:00

4.

Warunki uczestnictwa :
członkowie Bractw Kurkowych

5.

Konkurencje
ELIMINACJE

FINAŁ

6.

kbks, odległość do tarczy 50 metrów
8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji broń
czarnoprochowa długa ,odległość do tarczy 50 metrów
1 strzał do tarczy kołkowej w postawie stojącej
broń i ładunek organizatora lub własna

Klasyfikacja , nagrody :
I miejsce
statuetka z brązu – ŻUBR, dyplom
II - III miejsce
puchar, dyplom
IV-VI miejsce
dyplom
Fundator : Starosta Pszczyński

III

Strzelanie o tarczę „ 150 lat ŻUBRA w lasach pszczyńskich ”

1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
Pod patronatem Starosty Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja historii Ziemi Pszczyńskiej

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
niedziela 23 sierpnia 2015 roku godz. 14.00

4.

Warunki uczestnictwa :
Członkowie Bractw Kurkowych

5.

Konkurencje :
ELIMINACJE

FINAŁ:

6.

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

Klasyfikacja , nagrody :
I miejsce
tarcza , puchar , dyplom
II – III miejsce puchar , dyplom
IV-VI miejsce dyplom
Fundator : Nadleśniczy LP Kobiór

IV

Strzelanie o tarczę na rozbudowę strzelnicy

1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie
Pod patronatem Starosty Pszczyńskiego i Burmistrza Pszczyny

2.

Cel zawodów :
Integracja środowiska strzelców historycznych
Popularyzacja historii Ziemi Pszczyńskiej

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
niedziela 23 sierpnia 2015 roku godz. 14:00

4.

Warunki uczestnictwa :
wszyscy chętni i umiejący bezpiecznie posługiwać się bronią

5.

Konkurencje
ELIMINACJE

pistolet sportowy, odległość do tarczy 25 metrów
8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna

FINAŁ

6.

10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji broń
pistolet sportowy ,odległość do tarczy 25 metrów
1 strzał do tarczy kołkowej w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna
Klasyfikacja , nagrody :
I miejsce
tarcza kołkowana , dyplom
II – III miejsce
puchar , dyplom
IV-VI miejsc
dyplom
Fundator : KBS Pszczyna

V

ZAWODY „STRZELANIE DO KURA”
Odbędą się w przerwie pomiędzy eliminacjami a finałem zawodów
Nagrody
I miejsce
II-III miejsce

KUR, nagroda,dyplom
nagroda,dyplom

Postanowienia końcowe :
1. W czasie trwania zawodów obowiązują przepisy bezpieczeństwa PZSS
oraz niniejszego Regulaminu Zawodów.
2. Startowe należy uiścić przy pobieraniu metryczki :
 25,00 zł strzelanie o replikę ławeczki Księżnej DAISY
 25,00 zł strzelanie do tarczy Starosty Pszczyńskiego
 20,00 zł strzelanie do tarczy „ 150 lat Żubra w lasach pszczyńskich”
 20,00 zł strzelanie do tarczy na modernizację strzelnicy – wielokrotnie
 10,00 zł strzelanie do KURA
Przewidziano udział Obserwatora PZSS
Protesty rozpatruje Sędzia Główny Zawodów i jego decyzje są ostateczne

