
 
 

 
 

BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA 
 

III ZIMOWA LIGA PNEUMATYCZNA 2022 - 2023 

 
R E G U L A M I N 

 

ORGANIZATOR 
Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika 

 

MIEJSCE 
strzelnica pneumatyczna Bractwa Kurkowego w Rybniku ul. Kościuszki 5 

 

TERMIN 
spotkania obejmują 20 edycji w miesiącach od 24 listopada 2022 do 30 marca 2023 
w każdy czwartek od godziny 17.00 do 19.00 
 

UCZESTNICTWO 
zawody otwarte dla wszystkich chętnych spełniający wymogi niniejszego regulaminu i regulaminu 
strzelnicy. Broń własna lub organizatora. 
 

KONKURENCJE 
1. KARABIN PNEUMATYCZNY – łączny czas 10 minut – 10 strzałów ocenianych do 2 tarcz  
                                                   /2 x 5 strzałów/ 
 

2. PISTOLET PNEUMATYCZNY – chwyt dowolny, łączny czas 10 minut – 10 strzałów ocenianych  
                                                    do 2 tarcz /2 x 5 strzałów/ 

  
KLASYFIKACJA 
1. generalna – suma punktów obu konkurencji 
2. indywidualna według sumy punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach 
3. by zostać sklasyfikowanym, trzeba uczestniczyć w minimum 10 edycjach 
4. wyniki każdej edycji zapisywane będą w tabeli osobno dla każdej konkurencji, 
5. o kolejności w klasyfikacji, zdecyduje suma punktów uzyskanych w 10 najlepszych  
    z 20 możliwych edycji 

 
WYRÓŻNIENIA I UPOMINKI 
1. generalna 

 nagroda i dyplom   - dla uczestnika spotkań, którzy uzyskał najlepszy wynik 

 
2. indywidualne 

dyplomy   - dla 3 uczestników spotkań, którzy uzyskali najlepszy wynik 

 
SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

1. widownia zgromadzona na strzelnicy, nie może stać w odległości bliższej niż 3 metry od stanowisk strzeleckich, 

2. pomoc osób trzecich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona, 

3. zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona, 

4. podczas trwania konkurencji obowiązują okulary, 

    5.  przed komendą „ start ” broń nie może być załadowana, 



   6. każdy strzał po komendzie „start ” zaliczony zostanie do konkurencji, 

   7. kto wystrzeli po komendzie „stop, odłóż broń”, zostanie poproszony o opuszczenie stanowiska strzeleckiego, 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. dobrowolne wpłaty na rzecz rozwoju strzelnicy pneumatycznej, NIE BĄDŹCIE SKNERY:) 
2. nie będzie kwestii spornych, bo i tak racje ma tylko Hetman 

 
 

Strzelmistrz Bractwa 
 
  Krystian Kowacz 


