KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W PSZCZYNIE
REGULAMIN ZAWODÓW

ŚWIĄTECZNY OTWARTY TURNIEJ STRZELECKI
DLA MIESZKAŃCÓW PSZCZYNY
I

„Dwubój strzelecki o tytuł najlepszego strzelca Pszczyny”

1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2.

Cel zawodów
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców

3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
sobota 16.12. 2017 roku godz. 14: 00
zapisy na listę startową od godz 14.00 do 15.00

4.

Warunki uczestnictwa :
Mieszkańcy Pszczyny , niezależnie na płeć i wiek , lecz nie mniej niż 13 lat
Uczestnicy muszą przestrzegać zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną

5.

Program : dwie konkurencje strzeleckie

6.

-

karabin sportowy kal. 5,6 mm, odległość 25 metrów
8 strzałów ( w tym 5 ocenianych ) w postawie stojąc z wolnej ręki
broń i amunicja organizatora lub własna

-

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

Klasyfikacja, nagrody :
Suma uzyskanych punktów z dwu konkurencji decyduje o zajętym miejscu.
I miejsce
- nagroda i medal ,dyplom
II-III miejsce - medal , dyplom
IV-VI miejsce – dyplomy

II Zawody „STRZELANIE DO KURA”
Odbędą się w przerwie pomiędzy dwubojem a rozdaniem nagród .
1. Uczestniczą : wszyscy strzelcy wpisani na listę startową
2. Konkurencja trwa do czasu „ ściepanio kokota z grzyndy”
3. Klasyfikacja :
I miejsce
KUR, nagroda,dyplom
II-III miejsce
dyplom

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Pszczynie

ŚWIĄTECZNY OTWARTY TURNIEJ STRZELECKI
ORGANIZOWANY PRZEZ
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W PSZCZYNIE
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY PSZCZYNA
W RAMACH ZADANIA
„Stworzenie miejsca do bezpiecznego przechowywania broni oraz stanowisk do
uprawiania sportów strzeleckich dla mieszkańców gminy Pszczyna wraz organizacją
turnieju sportowego z zakresu strzelectwa”

Informacja :
1.W czasie trwania zawodów obowiązują przepisy bezpieczeństwa PZSS
oraz niniejszego Regulaminu Zawodów
2. Zapisy uczestników turnieju na listę startową w godz 14.00 – 15.00
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród godz 16.00
4. Wszelkie spory rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów .
5. Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne

