Strzelanie do Kura **
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w strzelaniu zapraszamy wszystkich Braci, Kadetów i zaproszonych gości.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
bronią palną, bezpiecznego przebywania na strzelnicy oraz zasad tego strzelania.

Program zawodów:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)
b)
c)
d)
e)

Kur drewniany;
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów;
Odległość – 15 m;
Jeden strzał do kura drewnianego;
Broń i amunicja organizatora.

Klasyfikacja:
1) Lokatę strzelca określa: 1 miejsce strącenie Kura, 2 miejsce strzelec poprzedzający, 3 miejsce
kolejny po zwycięzcy oczekujący na strzał.
** rozegranie konkurencji uzależnione jest od decyzji organizatora uwzględniającej przebieg
wcześniejszych strzelań.

Pozostałe informacje:
Zawody są zgłoszone do kalendarza strzelań ŚZSS z obserwatorem PZSS.
Opłata dla Braci za udział w zawodach strzeleckich z tradycyjnym tarnogórskim
poczęstunkiem brackim wynosi 100 zł.
Opłata dla Kadetów za udział w zawodach strzeleckich z tradycyjnym
tarnogórskim poczęstunkiem brackim wynosi 50 zł
Osoby, które nie biorą udziału w zawodach strzeleckich - odpłatność 50zł (bufet).
.
Prosimy o ostateczne określenie liczby uczestników w zawodach
do dnia 5 września 2022 roku.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie
zaprasza
na Turniej Strzelecki
z Okazji Dni Tarnogórskich Gwarków
i 25-lecia reaktywacji
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach
oraz
intronizację Króla i Marszałków

10 września (sobota) 2022 roku
Program:
10.00 – rozpoczęcie zawodów strzeleckich
11.00 – uroczyste otwarcie

11 września (niedziela) 2022 roku
pochód historyczny z palbą z broni
czarnoprochowej i armat. Po przemarszu
zapraszamy uczestniczących w nim Braci
i Siostry na tradycyjny obiad. Zbiórka na
strzelnicy (ul. Towarowa 6) o godz. 9.30.

Informacji udziela i zgłoszenia w zawodach przyjmuje:
Brat Hetman Andrzej Janicki
nr tel. 600 366 628

Brat Strzelmistrz Zbigniew Fryc
nr tel. 607 931 704
e-mail: kbs.tgory@onet.pl
www.kbs.tgory.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminach.

Zadanie publiczne współfinansowane
ze środków Gminy Tarnowskie Góry

Strzelanie o „Nagrodę Hetmana”
fundator: Hetman KBS w Tarnowskich Górach Andrzej Janicki

Strzelanie o „Srebrnego Gwarka”
fundator: Król KBS w Tarnowskich Górach Leszek Waligóra
Cel zawodów:
1)
2)
3)

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.

Cel zawodów:
1)
2)
3)

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.

Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.
Termin i miejsce zawodów:
10.09.2022r. (sobota), godzina 10.00; strzelnica Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.
Uczestnictwo:

Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach..
Termin i miejsce zawodów:
10.09.2022r. (sobota), godzina 10.00; strzelnica Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.
Uczestnictwo:

1) Do udziału w zawodach mogą przystępować wyłącznie Bracia Kurkowi oraz Kadeci.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.

1) Do udziału w zawodach mogą przystępować wyłącznie Bracia Kurkowi oraz Kadeci.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.

Program zawodów:
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):

Program zawodów:
Eliminacje:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)

a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza olimpijska (TS-1);
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów;
Odległość – 50m;
Strzały: osiem strzałów w czasie 8 minut;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza drewniana malowana;
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów;
Odległość – 50 m;
Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym;
Broń i amunicja własna lub organizatora

a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza olimpijska (TS-4);
Postawa stojąca, można strzelać oburącz;
Odległość – 25m;
Strzały: osiem strzałów w czasie 8 minut;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Finał:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza drewniana malowana;
Postawa stojąca, można strzelać oburącz;
Odległość – 25 m;
Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym;
Broń i amunicja własna lub organizatora

Klasyfikacja:

Klasyfikacja:

1) Podczas turnieju prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć zawodnika.
2) Dla Kadetów prowadzona będzie odrębna klasyfikacja (zob. Turniej Kadetów).
3) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin
z ośmiostrzałowej serii.
4) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
5) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS dla danej
konkurencji.

1) Podczas turnieju prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć zawodnika.
2) Dla Kadetów prowadzona będzie odrębna klasyfikacja (zob. Turniej Kadetów).
3) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin
z ośmiostrzałowej serii.
4) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
5) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS dla danej
konkurencji.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia:

1)
2)
3)

Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, Srebrny Gwarek, dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca – puchar, dyplom.
Za zajęcie IV – VI miejsca – dyplomy.

1)
2)
3)

Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, Nagroda Hetmana, dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca – puchar, dyplom.
Za zajęcie IV – VI miejsca– dyplomy.

Strzelanie do Tarczy Charytatywnej
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.
Istnieje możliwość dokupienia tarcz - opłata za każdą kolejną tarczę to 20 zł.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w strzelaniu zapraszamy wszystkich uczestników imprezy.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.

Program zawodów:
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon kal. 5,6 mm) :
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza olimpijska (TS-1);
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów;
Odległość – 50 m;
Strzały 3 w czasie 3 minut;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza drewniana malowana;
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów;
Odległość – 50 m;
Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym;
Broń i amunicja własna lub organizatora.

Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
zawodnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów trzech przestrzelin.
3) Do finału wchodzi sześciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.

Nagrody i wyróżnienia:
1)
2)

Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, puchar, dyplom.
Za zajęcie II i VI miejsca – puchar, dyplom.

TURNIEJ KADETÓW:
Cel turnieju:
1)
2)
3)

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Kadetów i Braci Kurkowych
Integracja brackiego środowiska strzeleckiego.
Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.

Organizator turnieju:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.
Termin i miejsce turnieju:
10.09.2022r (sobota), godzina 11.00;
strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w turnieju mogą przystępować tylko Kadeci.
2) Od uczestników turnieju wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się
bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Podczas części oficjalnej turnieju (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika obowiązuje
kompletny oficjalny strój swego Bractwa.

Program turnieju:
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm):
a)

Strzały: 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut;

Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
a)

Strzały: 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut;

Klasyfikacja:
1) Podczas turnieju prowadzi się klasyfikację indywidualną każdego uczestnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów w strzelaniu z karabin oraz pistoletu
(rewolweru).
3) Do punktacji zaliczane jest suma uzyskanych punktów z pięciu najlepszych przestrzelin w każdej
konkurencji.
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS dla danej
konkurencji.

Nagrody i wyróżnienia:
1)
2)

Za zajęcie I, II, III miejsca – puchar, dyplom.
Za zajęcie IV – VI miejsca – dyplomy.

