
 

ZAPROSZENIE NA 
XVI TORUŃSKI TURNIEJ CZARNOPROCHOWY 

I. Organizator: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Toruniu.  

II. Termin i miejsce zawodów:  
29. czerwca 2019 roku, Sobota godz. 11.00, Strzelnica KBS w Toruniu, Fort VI, ul. Chełmińska 212. 

III. Uczestnictwo:           

Członkowie Bractw Kurkowych, klubów strzeleckich, osoby niezrzeszone posiadające broń 
czarnoprochową. 

IV. Konkurencje strzeleckie (wg regulaminu Międzynarodowego Komitetu Stowarzyszeń Broni 
Odprzodowej – MLAIC):  

1. Broń długa (Vetterli) broń – jakakolwiek strzelba lontowa, skałkowa, kapiszonowa z lufą gładką 
lub gwintowaną, dopuszcza się karabin Sharps, odtylcowy, ładowany nabojem papierowym 
a) przyrządy celownicze – zgodne z oryginałem i epoką  
b) cel – tarcza pistoletowa 50/20  
c) pozycja – stojąc  
d) odległość – 50 metrów  
e) 13 strzałów w 30 minut, oceniane 10 najlepszych przestrzelin 

2. Broń długa – karabin (Pennsylvania) broń – karabin dowolny, skałkowy 
a) przyrządy celownicze – zgodne z oryginałem i epoką  
b) cel – tarcza pistoletowa 50/20  
c) pozycja – stojąc  
d) odległość – 50 metrów  
e) 13 strzałów w 30 minut, oceniane 10 najlepszych przestrzelin. 

3. Broń krótka – pistolet (Kuchenreuter) broń – pistolet dowolny, jednostrzałowy, kaliber dowolny  
a) przyrządy zgodne z oryginałem  
b) cel – tarcza pistoletowa 50/20  
c) pozycja – stojąc, z obu rąk lub z jednej ręki 
d) odległość – 25 metrów  
e) 13 strzałów w 30 minut, oceniane 10 najlepszych przestrzelin. 

4. Broń krótka – rewolwer (Mariette – modernizowana) broń – rewolwer dowolny, kapiszonowy, replika 
a) przyrządy celownicze – zgodne z oryginałem  
b) cel – tarcza pistoletowa 50/20  
c) pozycja – stojąc, z obu rąk lub z jednej  
d) odległość – 25 metrów.  
e) 6 strzałów w ciągu 1 minuty, ocenianych 5 najlepszych przestrzelin. 

V. Nagrody indywidualne: miejsca 1–3 puchary, miejsca 1–4 dyplomy.  

VI. Bezpieczeństwo reguluje regulamin strzelnicy.  
Uwaga ! Napełnianie i podsypka tylko z fiolki /niezależnie czy proch czy kaszka/ 
W sprawach interpretacji regulaminu i sprawach spornych wiążąca jest decyzja sędziego głównego 
zawodów w Toruniu. 

VII. Organizator nie zapewnia uczestnikom broni ani amunicji. 

Zarząd KBS Toruń 


