REGULAMI STRZELAŃ KONGRESOWYCH DO TARCZ ORGANIZATORA
1. Strzelanie o Nagrodę Honorowego Patrona XIV Kongresu ZKBS RP
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
2. Strzelanie o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka
3. Tarcza Zarządu KBS Tarnowskie Góry
4. Tarcza Pamiątkowa – pozostaje w Tarnowskich Górach.
Strzelanie zastrzeżone dla Gości Honorowych.
Odbywać się będzie 17 i 18 kwietnia 2015r.

Cel zawodów:
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.
Organizator zawodów:
Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.
Termin i miejsce zawodów:
18.04.2015r. (sobota), godzina 10.00; strzelnica JWK Lubliniec w Lublińcu
Uczestnictwo:
1. Do udziału w zawodach mogą przystępować wyłącznie Bracia Kurkowi oraz
Kadeci
2. Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3. Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
4. Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach podawane jest do organizatora
zawodów w terminie ustalonych w programie Kongresu.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1. Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
2. Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i
inne podobne działające urządzenia.
3. Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
4. Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym
do 10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.

5. Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później
niż do 15 minut po zakończeniu konkurencji.
6. Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na
protest są ostateczne.
7. Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
8. W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję w
porozumieniu ze Strzelmistrzem Zjednoczenia lub członkami Komisji Strzeleckiej
Zjednoczenia, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanych.
9. Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki
słuchu.
10. Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju sportu
strzeleckiego wyczynowego (kurtek, spodni, butów).
11. Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
Program zawodów:
Eliminacje:

Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a) Tarcza olimpijska (TS-1);
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów i podpórek.
c) Odległość – 50m;
d) Trzy strzały w czasie 3 minut.
e) Broń i amunicja własna lub organizatora.
f) Ze względów logistycznych wszystkie strzelania kongresowe oraz organizatora
zostaną przeprowadzone podczas jednego osobostartu zawodnika.
Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a) Tarcza drewniana.
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów i podpórek.
c) Odległość – 50 m;
d) Jeden strzał do tarczy drewnianej w czasie nieograniczonym;
e) Broń i amunicja własna lub organizatora.
Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
zawodnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów z trzech przestrzelin.
3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje komisja sędziowska.

Nagrody i wyróżnienia:
1) Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, puchar, dyplom.
2) Za zajęcie II i III miejsca – puchar, dyplom.
3) Za zajęcie IV – X miejsca – dyplomy.
Różne:
1) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w
Regulaminach Strzeleckich Zjednoczenia KBS RP oraz w Regulaminach strzeleckich
Okręgu Śląskiego KBS RP.

Strzelmistrz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach
Zbigniew Madeja

