REGULAMIN ZAWODÓW

ZAWODY O PUCHARY KRAKOWSKIEGO BRACTWA KURKOWEGO
28.IV.2019

1. Organizator: Sekcja strzelecka „SREBRNY KUR” TOWARZYSTWO
STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE w KRAKOWIE - Licencja klubowa
PZSS 1124/2019
2.Kierownik Zawodów: Józef WILMOWSKI tel. 501 465 909
3.Miejsce:Strzelnica Kraków Pasternik w godz 9-14.
4.Zgłoszenia do Zawodów : w dniu zawodów w Biurze Zawodów
5.Delegat techniczny : Obecny
6. Konkurencje:
1. 25m. Pistolet centralnego zapłonu 20 d ( Pcz 20 d )
Konkurencja zgodna z przepisami technicznymi ISSF

2. 25m. Pistolet sportowy 20 d ( Psp 20 d )
Konkurencja zgodna z przepisami technicznymi ISSF

3. 25m. Pistolet czarnoprochowy 10 strz./ 13strz. 30 min./
Konkurencja zgodna z przepisami technicznymi M.L.A.I.C

4. 25m. Rewolwer czarnoprochowy 10 strz./13strz. 30 min./
Konkurencja zgodna z przepisami technicznymi M.L.A.I.C

5. 25m. Pistolet bojowy centralnego zapłonu MAD'15sekund
6. 25m. Pistolet bojowy centralnego zapłonu COMBAT 10strz. 1min
7. Strzelba taktyczna STANDARD
8. Strzelba taktyczna OPEN
9. Trap 25rzutków
10.50m. Karabin czarnoprochowy 10strz. /13strz. 30 min./
Konkurencja zgodna z przepisami technicznymi M.L.A.I.C

11. 50m. Karabin dowolny 20strz. ( Kdw-20) /35min/
Postawa leżąc bez podpórki , karabin bocznego zapłonu 50 metrów zgodny z przepisami
ISSF. Czas konkurencji 35 minut- (czas przygotowawczy, strzały próbne i strzały
oceniane). Jedna tarcza próbna i 4 tarcze oceniane po 5 strzałów

12. 100m. Karabin WYBOROWY centralnego zapłonu 10strz./15min
Postawa siedząc, strzelanie precyzyjne ze stołu. Jako podpórka przednia można stosować
bipod dowolnej konstrukcji lub statyw, z tyłu dozwolony worek strzelecki. Przyrządy
celownicze optyczne. Strzelanie na punkty do tarcz pierścieniowych. Czas konkurencji 15
minut, 1 tarcza próbna 5 strzałów i 2 tarcze oceniane 2x5 strzałów. Czas konkurencji 15
minut.

13. 100m. Wojskowy Karabin centralnego zapłonu
SAMOPOWTARZALNY 10strz / 2min
Karabin wojskowy centralnego zapłonu w którym po strzale następuje automatyczne
przeładowanie, posiadający mechanizm spustowy przystosowany do strzelania ogniem
pojedynczym. Postawa leżąc lub siedząc bez podpórki, 10 strzałów ocenianych do jednej
tarczy TS2 bez strzałów próbnych. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne-

oryginalne niemodyfikowane / szczerbinka i muszka lub przeziernik i muszka/. Czas
konkurencji 2 minuty.

14. 100m. Wojskowy Karabin centralnego zapłonu REPETIER 10strz./3
min
Dopuszczana broń : wojskowy karabin centralnego zapłonu powtarzalny (REPETIER) z
zamkiem ślizgowo- obrotowym dwu- lub czterotaktowym. Postawa leżąc lub siedząc bez
podpórki, 10 strzałów ocenianych do jednej tarczy TS2 bez strzałów próbnych. Dozwolone
przyrządy celownicze mechaniczne- oryginalne niemodyfikowane / szczerbinka i muszka/ .
Czas konkurencji 3 minuty.

15. 100m. BENCHREST ( Karabin centralnego zapłonu ) 10strz./15min
Postawa siedząc, strzelanie ze stołu. Jako podpórka z przodu można stosować bipod
dowolnej konstrukcji lub statyw, z tyłu dozwolony worek strzelecki. Przyrządy celownicze
optyczne. Strzelanie na skupienie, 5 strzałów próbnych i oceniane 2x5 strzałów. Wynik –
średnie skupienie z 2 tarcz ocenianych wyrażone w minutach kątowych MOA. Czas
konkurencji 15minut.

16. 100m.Wojskowy Karabin centralnego zapłonu samopowtarzalny
MAD30sekund
Dopuszczalna broń: wojskowy karabin centralnego zapłonu w którym po strzale następuje
automatyczne przeładowanie, posiadający mechanizm spustowy przystosowany do
strzelania ogniem pojedynczym. Postawa leżąc lub siedząc bez podpórki, maksymalna
ilość strzałów którą zawodnik zdąży oddać w czasie 30sekund do jednej tarczy TS2 bez
strzałów próbnych. Dozwolone przyrządy celownicze mechaniczne- oryginalne
niemodyfikowane / szczerbinka i muszka lub przeziernik i muszka/ Zawodnik ładuje
magazynek ( jeden lub więcej) maksymalną ilością naboi , dozwolona jest wymiana
magazynka podczas konkurencji. Czas konkurencji 30 sekund.

6.NAGRODY: Puchary i dyplomy za miejsca 1-3
Szabla --- Grawerowana replika szabli polskiej – ufundowana przez
Prezesa KS SILVER TARGET- rozlosowana pośród zdobywców
pierwszych miejsc
Nagrody rzeczowe- rozlosowane wśród wszystkich uczestników (po
dekoracji zwycięzców)
7.OPŁATA STARTOWA : 40 PLN od każdej konkurencji; 10 pierwszych osób-30
PLN od każdej konkurencji. 1 rzutek 0,80PLN
8. Organizator zapewnia sportową atmosferę i ciepły poczęstunek w trakcie trwania
zawodów.

