REGULAMIN
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W ŻORACH
zaprasza na otwarte zawody strzeleckie dla mieszkańców Żor
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
które odbędą się 03 maja 2018 roku.
1. Organizator:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach,
Zawody organizowane są przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta w Żorach.
2. Cel zawodów:
a/ Uczczenie Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
b/ popularyzacja sportu strzeleckiego,
c/ integracja mieszkańców Żor.
3. Termin i miejsce:
a/ Rozpoczęcie - środa 03 maja 2018 r., godz. 11:00,
b/ Leśna strzelnica kulowa „Dębina” Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach.
4. Kategorie wiekowe:
a/ dzieci w wieku 12-14 lat,
b/ młodzież 15-17 lat,

rocznik 2006 - 2004
rocznik 2003 – 2001

c/ kobiety od 18 lat,
d/ mężczyźni od 18 lat,

rocznik 2000 i starsi
rocznik 2000 i starsi

5. Konkurencje strzeleckie:
a/ karabinek sportowy KBKS bocznego zapłonu, kal. 5,6 mm
pozycja leżąca, odległość – 50m, amunicja kulowa (pakiet, w tym trzy strzały próbne), tarcza TS-1
b/ strzelanie „Do Kura”:
trzech najlepszych strzelców z każdej kategorii wiekowej - odległość 10 m, pozycja stojąca,
po jednym strzale w kolejce, aż do zrzucenia ostatniego elementu drewnianego Kura.
6. Klasyfikacja:
a/ w konkurencji karabinek sportowy bocznego zapłonu - w danej kategorii wiekowej
o zwycięstwie decyduje suma pięciu najlepszych przestrzelin,
b/ w strzelaniu „Do Kura” wygrywa strzelec, który zrzuci na ziemię ostatni fragment
drewnianego Kura.
7. Wyróżnienia i nagrody:
a/ za miejsca I - III w każdej konkurencji wiekowej – puchar, nagroda rzeczowa, dyplom
b/ zwycięzca konkurencji strzał do Kura - puchar, nagroda rzeczowa, dyplom
8. Postanowienia końcowe
a/ w czasie trwania zawodów obowiązywać będą przepisy bezpieczeństwa PZSS i regulamin
zawodów,
b/ dla wszystkich zawodników bezpłatnie zapewniana jest broń, pakiet amunicji, obsługa
sędziowska,
c/ protesty należy zgłaszać natychmiast po zdarzeniu do Głównego Sędziego,
d/ udział w zawodach należy zgłosić w sekretariacie zawodów w dniu 03.05.2018
w godz. 11:00 do godz. 13:00.
.
Za Komitet Organizacyjny:
Sędzia Strzelectwa Sportowego Klasy
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