Regulamin Strzelań 14 Kongresu Zjednoczenia KBS RP
O tytuł Króla Zjednoczenia
1. Broń – karabinek małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par 7 Reg.
Strz., własny lub organizatora
2. Amunicja – za wyjątkiem amunicji typu „magnum”.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par 6 Reg. Strz.
4. Odległość do tarczy 50 m. Każdy strzelec może oddać tylko jeden strzał do
tarczki z jego nazwiskiem. Konkurencji nie można powtarzać. Par 12 Reg.
Strz.
5. Strzelec, który osiągnął najgłębszy wynik otrzymuje tytuł : Król Zjednoczenia
KBS RP 2015, zdobywca drugiego miejsca otrzymuje tytuł : I Rycerz
Zjednoczenia KBS RP 2015, zdobywca trzeciego miejsca otrzymuje tytuł : II
Rycerz Zjednoczenia KBS RP 2015
O tytuł Młodzieżowego Króla Zjednoczenia
1. Broń – karabinek małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par 7 Reg.
Strz. dostarczony przez organizatora, ustawiony centralnie.
2. Amunicja dostarczona przez organizatora, zgodna z przepisami.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par. 6 Reg. Strz.
4. Warunki udziału { par 3 Reg. Strz. } :
 Wiek uczestnika od 15 do 25 lat { 15 lat ukończone, 25 lat nie
ukończone }. Wiek należy udokumentować.
 Obowiązuje strój organizacyjny z wyraźnym logo bractwa. Nie muszą to
być mundury bractwa. Wystarczą np. koszulki z logo bractwa.
 Uczestnicy muszą posiadać pisemne zaświadczenie o byciu członkiem
MDS, podpisane przez bractwo. Cała drużyna może być na jednej
liście.
5. Nie może brać udziału w strzelaniu młodzież z bractw, które nie mają
opłaconych pełnych składek na rzecz Zjednoczenia.
6. Powyżej 50 uczestników – obowiązują kury eliminacyjne. Do finału przechodzi
strzelec, który strąci kura, dwóch strzelców przed nim i dwóch strzelców po
nim.
7. Zabronione jest strzelanie do sylwetki ozdobnego kura, jeśli zaznaczony jest
punkt celowania na żerdzi.
8. Strzelec po ogłoszeniu strzelania musi znajdować się w obrębie stanowiska
strzeleckiego. Po trzykrotnym wezwaniu, jeśli strzelec nie podejdzie do
stanowiska, zostanie pominięty w kolejce.
9. Zwycięzcą zostaje strzelec, który strąci kura, przez co rozumie się całkowite
rozpołowienie poprzeczne listwy na dwie części, lub strącenie ostatniej
drzazgi kura zamocowanego na żerdzi.

10. Zwycięzca otrzymuje tytuł: Młodzieżowy Król Zjednoczenia KBS RP
A.D.2015. Strzelec strzelający przed nim otrzymuje tytuł : Młodzieżowy I
Rycerz Zjednoczenia KBS RP A.D.2015. Strzelec, który miał strzelać po nim
otrzymuje tytuł : Młodzieżowy II Rycerz Zjednoczenia KBS RP A.D.2015
11. Wręczenie nagrody Królowi Młodzieżowemu oraz Rycerzom odbędzie się w
piątek 17 kwietnia po obradach lub w sobotę 18 kwietnia podczas wręczania
pozostałych nagród.
O tytuł Mistrza Zjednoczenia
1. Broń – karabin małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par. 7 Reg. Strz.,
własny lub organizatora.
2. Amunicja – za wyjątkiem amunicji typu „magnum”.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par 6 Reg. Strz.
4. Odległość do tarczy 50 m. Każdy strzelec może oddać tylko 5 strzałów do
tarczy papierowej formatu A4 z jego nazwiskiem. Konkurencji nie można
powtarzać – par 14 Reg. Strz.
5. Zwycięża strzelec, który uzyskał najwyższą sumę punktów. Przy równej ilości
punktów – rozstrzeliwanie po jednym strzale do tarczy papierowej. Wygrywa
głębszy wynik (najbliżej środka tarczy).
6. Zwycięzca otrzymuje tytuł: Mistrz Zjednoczenia KBS RP A.D.2015, za drugie
miejsce strzelec otrzymuje tytuł: I Wicemistrz Zjednoczenia KBS RP A.D.2015,
za trzecie miejsce strzelec otrzymuje tytuł: II Wicemistrz Zjednoczenia KBS
RP A.D.2015
Tarcza Charytatywna Zjednoczenia
1. Broń – karabin małokalibrowy 5,6 mm { 0,22 LR } – zgodny z par. 7 Reg. Strz.,
własny lub organizatora.
2. Amunicja – za wyjątkiem amunicji typu „magnum”.
3. Postawa strzelecka – zgodna z par 6 Reg. Strz.
4. Odległość do tarczy 50 m. Seria 3 strzały eliminacyjne do tarczy papierowej
na sumę punktów. Serie można powtarzać. Dziesięciu najlepszych strzelców i
równi dziesiątemu wchodzą do finału. W finale obowiązuje 1 strzał do tarczki
zamocowanej na tarczy ozdobnej. Wygrywa strzał najgłębszy. Kolejni strzelcy
otrzymują II i III miejsce.
CENY KONKURENCJI ZJEDNOCZENIA:
Król Zjednoczenia – 50,00 zł
Mistrz Zjednoczenia – 30,00 zł
Tarcza Charytatywna – 10,00 zł
Strzelmistrz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach
Zbigniew Madeja

