Strzelanie do tarczy charytatywnej
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Opłata dodatkowa 10zł;
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) :
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza olimpijska 20x20 (TS-1 );
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów;
Odległość – 50m;
Strzały 3 w czasie 3 minut;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza drewniana;
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów;
Odległość – 50 m;
Jeden strzał do tarczy drewnianej w czasie nieograniczonym;
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 trzech przestrzelin.
3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.

Nagrody i wyróżnienia:
1)
2)

Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca – dyplom.

Opłata za udział w zawodach strzeleckich wynosi 100zł, w pakiecie jest:
- strzelanie do czterech tarcz,
- gadżety – odznaka na 15-lecie, pamiątkowy kufel lub kubek,
- napoje (kawa, herbata, coca-cola, piwo i coś mocniejszego ...),
- kołacz śląski,
- żurek śląski, wiejski stół (tłuste, ogórki, chleb, …),
- dania z grilla (kiełbasa, krupniok, żeberka)
Zawody są zgłoszone do kalendarza strzelań OZSS
z delegatem – obserwatorem technicznym PZSS.
Prosimy o podanie ilości braci uczestniczących w imprezie w terminie
do 1 września 2012r.
Informacji udzielają i zgłoszenia w zawodach przyjmują:
Brat Hetman Andrzej Janicki
nr tel. 600 366 628
Brat Strzelmistrz Jacek Wicher
nr tel. 601 866 116
Brat Sekretarz Krzysztof Koszowski nr tel. 602 481 038

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Tarnowskich Górach
zaprasza
na
uroczyste zawody
które odbędą się w ramach czwartej imprezy
z okazji obchodów jubileuszu 15-lecia
reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach
oraz
pochód historyczny
z okazji „Dni Tarnogórskich Gwarków”
w Tarnowskich Górach

8-9 września 2012 roku
Program:
8.09 (sobota) – zawody strzeleckie
Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach
9.09 (niedziela) – uroczysty pochód
historyczny ulicami miasta

Strzelanie do tarczy karabinowej
„Srebrny Gwarek”, fundator: Król Jacek Wicher
Cel zawodów:
1)
2)
3)

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.

Strzelanie do tarczy pistoletowej
„Szabla Hetmańska”, fundator: Hetman Andrzej Janicki
Cel zawodów:
1)
2)
3)

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.

Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.
Termin i miejsce zawodów:
8.09.2012r. (sobota), godzina 10.00;
strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.
Uczestnictwo:

Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach..
Termin i miejsce zawodów:
8.09.2012r. (sobota), godzina 10.00;
strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.
Uczestnictwo:

1) Do udziału w zawodach mogą przystępować Bracia Kurkowi oraz zaproszeni goście .
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.

1) Do udziału w zawodach mogą przystępować Bracia Kurkowi oraz zaproszeni goście.
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.

Program zawodów:
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):

Program zawodów:
Eliminacje:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)

a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza olimpijska 20x20 (TS-1);
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów;
Odległość – 50m;
Strzały próbne 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza drewniana;
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów;
Odległość – 50 m;
Jeden strzał do tarczy drewnianej w czasie nieograniczonym;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza olimpijska 50x50 (TS-4);
Postawa stojąca, można strzelać oburącz;
Odległość – 25m;
Strzały próbne 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Finał:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza drewniana;
Postawa stojąca, można strzelać oburącz;
Odległość – 25 m;
Jeden strzał do tarczy drewnianej w czasie nieograniczonym;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Klasyfikacja:

Klasyfikacja:

1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
zawodnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z
ośmiostrzałowej serii.
3) Do finału dopuszcza się tylko członków Kurkowych Bractw Strzeleckich.
4) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
5) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS dla danej
konkurencji.

1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
zawodnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin z
ośmiostrzałowej serii.
3) Do finału dopuszcza się tylko członków Kurkowych Bractw Strzeleckich
4) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
5) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS dla danej
konkurencji.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia:

1)
2)
3)

Za zajęcie I miejsca – „Srebrny Gwarek”, tarcza drewniana, puchar, dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca – puchar, dyplom.
Za zajęcie IV – X miejsca – dyplomy.

1)
2)
3)

Za zajęcie I miejsca – „Szabla Hetmańska”, tarcza drewniana, puchar, dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca – puchar, dyplom.
Za zajęcie IV – X miejsca – dyplomy.

