ZAPRASZAMY

w dniu 9 października 2010 roku
g.14.00 do Tarnowa Podgórnego na najnowocześniejsza
strzelnicę bracką w Polsce

na strzelanie o Przechodni Puchar Prezesa
Zjednoczenia KBS RP
Jako trofea atrakcyjne nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy.
Gwarantowane ogrzewane pomieszczenia, automatyka strzelecka,
broń, amunicja, muzyka i posiłki.
Po zakończeniu strzelań raut bracki.
konkurencje:

Puchar Przechodni Prezesa Zjednoczenia KBS RP
Tarcza Bracka

(fundator brat Tadeusz Siłacz)

Tarcza Chrześniaka Prezydenta II Rzeczypospolitej
(fundator brat Władysław Ratajczak)

Tarcza NSZZ Policjantów Woj. Wielkopolskiego
Tarcza punktowa

(fundator siostra Małgorzata i brat Waldemar Kubiak)

Zapadki (fundator brat Krzysztof Maruszewski)
Karabin Wojskowy 100 m
Tarcza Charytatywna
Tarcza Piwna
Pistolet
Kur

REGULAMIN
ZAWODÓW STRZELECKICH O PUCHAR PRZECHODNI
PREZESA ZJEDNOCZENIA KBS RP
1. Organizator:
Organizatorem zawodów jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym
2. Cele:
- krzewienie idei brackich,
- nawiązywanie kontaktów między bractwami,
- popularyzacja strzelectwa sportowego,
- doskonalenie umiejętności strzeleckich;
3. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbywać się będą cyklicznie, każdego roku, w październiku
w celstacie KBS Tarnowo Podgórne w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zachodniej 3.
4. Uczestnictwo:
W rywalizacji o Puchar Przechodni Prezesa ZKBS RP oraz tarcze kołkowe mogą
brać udział wyłącznie członkowie Bractw Kurkowych. W pozostałych konkurencjach
dopuszcza się udział osób niezrzeszonych.
5. Zasady rozgrywania:
- strzelec oddaje jeden strzał do tarczy sportowej,
- strzały są powtarzalne,
- zwycięzcą zawodów zostaje strzelec, która odda najcelniejszy strzał,
- w przypadku identycznego wyniku zarządza się dogrywkę: po jednym strzale,
6. Postanowienia końcowe:
- Sędziego głównego zawodów wyznacza KBS Tarnowo Podgórne, a ten powołuje sędziów
pomocniczych,
- organizator zapewnia broń i amunicję,
- dopuszcza się korzystanie z własnej broni i amunicji po wcześniejszym okazaniu sędziemu
głównemu pozwolenia na broń,
- wszelkie kwestie sporne dotyczące zawodów rozstrzyga bezapelacyjnie sędzia główny,
- zdobywca Przechodniego Pucharu Prezesa ZKBS RP jest zobowiązany do wykonania
zawieszki z metalu kolorowego lub szlachetnego o wymiarach 2x 4 cm na łańcuszkach,
na której wygrawerowane będzie imię i nazwisko zwycięzcy oraz nazwa macierzystego
bractwa,
- zdobywca Przechodniego Pucharu Prezesa ZKBS RP jest zobowiązany do
współorganizowania w porozumieniu z KBS Tarnowo Podgórne kolejnej edycji zawodów
- ceny strzelań ustala organizator,
- nagrody funduje organizator strzelań wraz z fundatorami tarcz i pucharów,
7. Patronat:
Prezes ZKBS RP Adam Gołębowski
Honorowy:
Wójt gminy Tarnowo Podgórne – Tadeusz Czajka

