KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W PSZCZYNIE
REGULAMIN 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 25 sierpnia 2019 roku godz. 14:00

4.

Warunki uczestnictwa :
członkowie zwyczajni Bractw Kurkowych

5.

Konkurencje :
ELIMINACJE

kbks, odległość do tarczy 50 metrów
8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna

6. Klasyfikacja , nagrody :
Suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z eliminacji decyduje o
miejscu zawodnika .
I miejsce
II - III miejsce
IV-VI miejsce

puchar , dyplom
puchar, dyplom
dyplom

7. Finał :

- 10-ciu najlepszych strzelców z eliminacji z wyłączeniem
zdobywców repliki ławeczki z wcześniejszych zawodów
- broń czarno prochowa długa , odległość do tarczy 50 m
1 strzał do tarczy drewnianej
- broń własna lub organizatora
- najlepszy strzelec finału otrzymuje replikę ławeczki z księżną Daisy wraz z
certyfikatem oraz tarczę

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 25 sierpnia 2019 roku godz. 14:00

4.

Warunki uczestnictwa :
członkowie zwyczajni Bractw Kurkowych

5.

Konkurencje
ELIMINACJE

FINAŁ

6.

pistolet sportowy, odległość do tarczy 25 metrów
8 strzałów (w tym 5 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji broń
czarno prochowa krótka ,odległość do tarczy 25 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 charytatywną
1.

Organizator :
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie

2.

Cel zawodów :
Propagowanie sportu strzeleckiego , rozwoju świadomości obywatelskiej .

Umacnianie braterstwa w społeczności lokalnej ,
3.

Termin i miejsce :
Strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pszczynie, ul. Katowicka 79
niedziela 25 sierpnia 2019 roku godz. 14:30

4.

Uczestnicy :
wszyscy , którzy bezpiecznie władają bronią palną

5.

Konkurencje :
- eliminacje : kbks , odległość do tarczy 50 metrów
3 strzały w tym 3 oceniane w postawie stojącej do tarczy papierowej
broń i amunicja organizatora lub własna
- finał :
10-ciu najlepszych zawodników z eliminacji
kbks, odległość do tarczy 50 m
1 strzał do tarczy w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna

6.

Klasyfikacja :
I miejsce – tarcza , puchar , dyplom
II- III miejsce – puchar , dyplom
IV - VI miejsce
dyplom
Fundator : KBS Pszczyna

IV Strzelanie o tarczę okolicznościową w 100 lecie wybuchu I powstania
śląskiego
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 25 sierpnia 2019 roku godz. 14:30

4.

Warunki uczestnictwa :
wszyscy chętni i umiejący bezpiecznie posługiwać się bronią

5.

Konkurencje
ELIMINACJE

pistolet dowolny, odległość do tarczy 25 metrów
3 strzały (w tym 3 ocenianych) w postawie stojącej
broń i amunicja organizatora lub własna

FINAŁ

6.

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

V

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

KUR, puchar,dyplom
puchar,dyplom

Postanowienia końcowe :
1. W czasie trwania zawodów obowiązują przepisy bezpieczeństwa PZSS
oraz niniejszego Regulaminu Zawodów.
2. Darowizna 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 charytatywnej – wielokrotnie
 20,00 zł strzelanie do tarczy okolicznościowej – wielokrotnie
 10,00 zł strzelanie do KURA
3. Metryczki dla konkurencji pobieramy I,II, od 14.00 do 16.00 a dla III i IV do godz 17.00

Przewidziano udział Obserwatora PZSS
Uczestników zawodów obowiązują stroje organizacyjne
Protesty rozpatruje Sędzia Główny Zawodów i jego decyzje są ostateczne

