
                                         ZG OSZENIE 
 
     UCZESTNICTWA  W POLONIJNYCH MISTRZOSTWACH   
           W STRZELANIU  SKEET I  TRAP  2 SIERPIEŃ 2014, O GODZ 8 RANO 
                   165 Gerard Rd., Yaphank, NY 11980. Tel. 631-924-5600 
Prosimy o czytelne wype nienie tego formularza i przes anie go do dnia 20 lipca 2014 
wraz z op at  (czek lub money order p atny dla CG&BC Inc.) na adres: 
 
                                                       CG&BC Inc. 
                                  P.O.BOX 68- GREENPOINT STATION 
                                          BROOKLYN   NY   11222                                     
 
Imi  i Nazwisko                                          
                                          ---------------------------------------------------------------------------- 
Osoba(y) Towarzysz ca(e) 
                                          ---------------------------------------------------------------------------- 
Adres 
                                          ---------------------------------------------------------------------------- 
                                          
                                         ----------------------------------------------------------------------------- 
Tel:                                           E-mail: 
         ---------------------------                      --------------------------------------------------------- 
 
Zamierzam startowa  w klasie:        mistrzowskiej...........powszechnej...........   
 
 
                                                                                                obydwie 
Koszt uczestnictwa                   trap           skeet         konkurencje           RAZEM 
 
ZAWODNIK                                     $50            $50                $100              ----------    
                                   
OSOBA TOWARZYSZ CA - $10                                             
                           
                                       RAZEM ZA CZAM                                       ----------------- 
 
ZG OSZENIE PO TERMINIE  20-GO LIPCA 2014  
                                                                                              obydwie 
Koszt uczestnictwa                 trap           skeet        konkurencje           RAZEM 
 
UCZESTNIK                                  $60            $60               $120                ----------    
                                   
OSOBA TOWARZYSZ CA         $20                       
  
                                       RAZEM ZA CZAM                                       ----------------- 
 



 em, dwóch rzutków  

           REGULAMIN POLONIJNYCH ZAWODÓW STRZELECKICH  
           W KONKURENCJI   TRAP  I SKEET ORGANIZOWANYCH  
            PRZEZ CENTENNIAL GUN & BOW CLUB  NY 
 
 

     I.  TRAP: 
 
           1. Ka dy uczestnik zawodów strzela do 75 rzutków. 
                a. jedna seria 25 rzutków w konkurencji  „TRAP” 
                b. jedna seria 50 rzutków w konkurencji „PODWÓJNY TRAP” 
           2. Rzutek uwa a si  za trafiony, je eli po oddaniu jednego strza u ,odstrzelony  
               zostaje widoczny kawa ek. 
           3. Kolejno  miejsc uczestników zawodów ustala si  na podstawie ilo ci     
          uzyskanych punktów (ka dy rozbity rzutek - 1 punkt). 
                a. w przypadku równej ilo ci punktów o kolejno ci decyduje lepszy wynik  
               w konkurencji „PODWÓJNY TRAP” 
           b. zwyci zc  zostaje ten z uczestników, który uzyska najwi cej punktów. 
           c.w przypadku uzyskania równej ilości punktów, przez najlepszych dwóch, 
   trzech zawodników, o kolejno ci decyduje dodatkowa seria (25 rzutków 
    „TRAP”) 
            4. Uczestnicy mogą u ywa  ka dej sprawnej broni rutowej 
            a. zaleca si  stosowa  bro  w kalibrach 12,16,20. 
            b. zaleca si  stosowa  amunicj  o grubo ci rutu 71/2 do 9. 
 
       II.  SKEET 
 

1. Ka dy uczestnik tej konkurencji strzela do 50 rzutków w 2ch seriach po     
25 rzutkow ka da. 

2. Rzutek uwa a si  za trafiony, je eli po oddaniu strza u odstrzelony zostaje  
       widoczny kawa ek. 
3. W przypadku niewypa u, niezarepetowania w broni automatycznej    

 zabezpieczenia broni, zawodnik ma prawo do powtórzenia rzutka. 
4. W dublecie, w przypadku rozbicia jednym strza
 zaliczony zostaje rzutek odlatuj cy strzelaj cy dostrzeliwuje rzutek 
      nadlatuj cy   
5. Kolejno  miejsc ustala si  na podstawie ilo ci uzyskanych 

punktów(ka dy rozbity rzutek -1 punkt). 
6. Wygrywa zawodnik, który uzyska najwy szy wynik. 
7. W przypadku uzyskania równej ilo ci punktów, przez najlepszych dwóch 

lub wi cej zawodników, o kolejno ci decyduje dodatkowa seria, a  do 
wy onienia zwyci zcy. 

8. O kolejno ci miejsc od 4,5,6, .....decyduje  ilo  uzyskanych punktów, a 
przy jednakowym wyniku zwyci a lepszy wynik w dubletach. 

9. W konkurencji tej mog  wziąć udzia  zawodnicy posiadaj cy bro  
rutow  umo liwiaj c  oddanie dwóch strza ów, oraz do wiadczenie w 

strzelaniu tej konkurencji. 



10. Zaleca si  stosowanie amunicji o grubo ci rutu 7 1/2 do 9. 
 
III. Przed rozpocz ciem zawodów uczestnicy zostan  zapoznani z zasadami 

 bezpiecznego obchodzenia si  z bronią oraz korzystania z obiektu 
  strzelnicy. Zasad  musi by  bezpiecze stwo ponad wszystko. 

 
IV. ZABRANIA SI  W TRAKCIE TRWANIA ZAWODÓW:  

1. U ywania alkoholu! 
2. Amunicji MAGNUM, oraz grubo ci rutu od do 7 
3. Poruszania si  po obiekcie strzelnicy z broni  za adowan ! 
4. Bro  musi by  z amana –w przypadku broni automatycznej zamek 

musi by  otwarty. 
5. Kierowania broni, nawet roz adowanej w kierunku ludzi (lufa 

zawsze skierowan w kierunku bezpiecznym). 
  

V. Bro  adujemy jedynie b d c na stanowisku strzeleckim bezpo rednio 
przed  oddaniem strza u. 

VI. Organizator Centennial Gun & Bow Club nie bierze adnej 
odpowiedzialno ci za skutki niezastosowania si  do powy szego 
regulaminu. 

VII. UWAGA!  - ORGANIZATORZY ZAWODÓW ZASTRZEGAJĄ 
SOBIE MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA ZE SKŁADU 
ZAWODNIKÓW - GRUPY SĘDZIUJĄCEJ POSZCZEGÓLNE 
KONKURENCJE 

VIII. KA DY Z UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZOBOWI ZANY JEST 
DO ZAPOZNANIA SI  Z REGULAMINEM, PRZESTRZEGANIA 
GO, POD GRO B  WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW. 

IX. ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI POTWIERDZAM 
CZYTELNYM PODPISEM 

 
 
 
 Imię                                         Nazwisko                                           Data 
 
 
  ..........................................         ......................................................   ................................  
 
 
Adres:.................................................................................................................................... 
 
 
................................................................................................................................................ 
 

Telefon.............................................................................. 
 


