
                                         ZGŁOSZENIE 
 
     UCZESTNICTWA  W POLONIJNYCH MISTRZOSTWACH   
           W STRZELANIU  SKEET i  TRAP  3 SIERPIEŃ 2013 
                   1 Manor Drive, Pocono Manor,  PA 18349  
Prosimy o czytelne wypełnienie tego formularza i przesłanie go do dnia 20 lipca 2013 
wraz z opłatą (czek lub money order płatny dla CG&BC Inc.) na adres: 
 
                                                       CG&BC Inc. 
                                  P.O.BOX 68- GREENPOINT STATION 
                                          BROOKLYN   NY   11222                                     
 
Imię i Nazwisko                                          
                                          ---------------------------------------------------------------------------- 
Osoba(y) Towarzysząca(e) 
                                          ---------------------------------------------------------------------------- 
Adres 
                                          ---------------------------------------------------------------------------- 
                                          
                                         ----------------------------------------------------------------------------- 
Tel:                                           E-mail: 
         ---------------------------                      --------------------------------------------------------- 
 
Zamierzam startować w klasie:        mistrzowskiej...........powszechnej...........   
 
 
                                                                                                obydwie 
Koszt uczestnictwa                   trap           skeet         konkurencje           RAZEM 
 
ZAWODNIK                                     $45            $40                $80                    ----------    
                                   
OSOBA TOWARZYSZĄCA - $10                                             
                           
                                       RAZEM ZAŁĄCZAM                                       ----------------- 
 
ZGŁOSZENIE PO TERMINIE  20-GO LIPCA 2013  
                                                                                              obydwie 
Koszt uczestnictwa                 trap           skeet        konkurencje           RAZEM 
 
UCZESTNIK                                  $55            $50               $100                    ----------    
                                   
OSOBA TOWARZYSZĄCA         $20                       
  
                                       RAZEM ZAŁĄCZAM                                       ----------------- 
 



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

I. TRAP: 
 

           1. Każdy 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 uważa się za trafiony, jeżeli po oddaniu jednego strzału ,odstrzelony  
               zostaje widoczny kawałek.  

    3. Kolejność miejsc uczestników zawodów ustala się na podstawie ilości uzyskanych     
        punktów (każdy rozbity rzutek - 1 punkt).                                        

    a. w przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje lepszy wynik  
                  w konkurencji „PODWÓJNY TRAP” 
           b. zwycięzcą zostaje ten z uczestników, który uzyska najwięcej punktów. 
           c. w przypadku uzyskania równej ilści punktów,przez najlepszych dwóch , 
   trzech zawodników, o kolejności decyduje dodatkowa seria (25 rzutków 
    „TRAP”) . Dla skrocenia czasu dogrywki strzelanie prowadzimy do  
                    pierwszego straconego punktu 
            4. Uczestnicy moga używać każdej sprawnej broni śrutowej 
            a. zaleca się stosować broń w kalibrach 12,16,20. 
            b. zaleca się stosować amunicję o grubości śrutu 71/2 do 9. 
            5.  Tylko w przypadku niewypału zawodnik ma prawo do powtórzenia rzutka.   
 
       II.  SKEET 
 

1. Każdy uczestnik tej konkurencji strzela do 75 rzutków w trzech seriach po                  
25rzutkow każda. 

2. Rzutek uważa się za trafiony, jeżeli po oddaniu strzału odstrzelony zostaje  
       widoczny kawałek. 
3. Tylko w przypadku niewypału zawodnik ma prawo do powtórzenia rzutka.   
4. W dublecie,w przypadku rozbicia jednym strzałem, dwóch rzutków  
 zaliczony zostaje rzutek odlatujący strzelający dostrzeliwuje rzutek 
 nadlatujący.   
5. Kolejnośc miejsc ustala się na podstawie ilości uzyskanych punktów   (każdy 

rozbity rzutek -1 punkt). 
6. Wygrywa zawodnik, który uzyska najwyższy wynik. 
7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów,przez najleprzych dwóch lub 

więcej zawodników, o kolejności decyduje dodatkowa seria, aż do wyłonienia 
zwycięzcy, strzelamy do pierwszego utraconego punktu 

8. O kolejności miejsc od 4,5,6, .....decyduje  ilość uzyskanych punktów, a przy 
jednakowym wyniku zwycięża lepszy wynik w dubletach. 

9. W konkurencji tej mogą wziąść udział zawodnicy posiadający broń śrutową 
umożliwiającą oddanie dwóch strzałów, oraz doświadczenie w strzelaniu tej 
konkurencji. 

10. Zaleca się stosowanie amunicji o grubości śrutu 7 1/2 do 9. 
 



III. Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami 
 bezpiecznego obchodzenia się z bronią oraz korzystania z obiektu 
 strzelnicy. Zasadą musi być bezpieczeństwo ponad wszystko. 

 
IV. ZABRANIA SIĘ W TRKACIE TRWANIA ZAWODÓW: 
 

1. Ustalamy ABSOLUTNY ZAKAZ spożywania alkoholu 
2. Używania  amunicji MAGNUM, oraz grubości śrutu od 0 do 7 
3. Poruszania się po obiekcie strzelnicy z bronią załadowaną! 
4. Broń musi być złamana – w przypadku broni automatycznej zamek musi 

być otwarty. 
5. Kierowania broni, nawet rozładowanej w kierunku ludzi (lufa zawsze 

skierowanan w kierunku bezpiecznym). 
  

V. Broń ładujemy jedynie będąc na stanowisku strzeleckim bezpośrednio przed  
oddaniem strzału. 

 
VI. UWAGA – Na strzelnicy obowiązuje bezwględny zakaz wnoszenia i 

spożywania alkoholu.  
VII. Organizator Centennial Gun & Bow Club nie bierze żadnej 

odpowiedzialności za skutki niezastosowania się do powyższego regulaminu. 
 
VIII. UWAGA!  - ORGANIZATORZY ZAWODÓW ZASTRZEGAJĄ SOBIE 

MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA ZE SKŁADU ZAWODNIKÓW - GRUPY 
SĘDZIUJĄCEJ POSZCZEGÓLNE KONKURENCJE. 

 
 
IX. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO 

ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM, PRZESTRZEGANIA GO, POD 
GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW. Ninijszy regulamin stanowi 
nierozlaczna calosc wraz z arkuszem ZGLOSZENIA 

   
X. ZAPOZNANIE SIE Z ZASADAMI POTWIERDZAM CZYTELNYM 

PODPISEM 
 
 Imie                                         Nazwisko                                           Data 
 
  ..........................................         ......................................................   ................................  
 
 
Adres:.................................................................................................................................... 
 
 
...............................................................................................................................................    

                           


