Regulaminy strzelań
Okręgu Śląskiego ZKBS RP
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1. O tytuł Króla Okręgu Śląskiego
2. O tytuł Króla Królów Okręgu Śląskiego
3. O tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego
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5.Strzelanie do tarczy zamknięcia sezonu 2022

1. Zawody o tytuł Króla Okręgu Śląskiego
Cel zawodów:
•
Wyłonienie najlepszego strzelca Okręgu
•
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
•
Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Organizator zawodów:
Bractwo Strzeleckie w Głogówku
Termin i miejsce zawodów:
Termin przeprowadzenia zawodów określa organizator w porozumieniu z
Zarządem Okręgu podając go do kalendarza strzelań Okręgu .
Miejsce przeprowadzanych zawodów to dopuszczona strzelnica kulowa
wskazana przez organizatora zawodów.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować członkowie zwyczajni Bractw
Kurkowych zrzeszonych w Okręgu Śląskim, które maja uregulowane składki na
rzecz Okręgu.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie członków bractw w swoich
strojach organizacyjnych.
Decyzją organizatora , ze względu na panujące wysokie temperatury powietrza ,
można dopuścić zawodników bez marynarek mundurowych .
4) Zgłoszenie do udziału w zawodach podawane jest do organizatora zawodów

w terminie ustalonych w programie zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni zgodnej z przepisami technicznymi
dotyczącymi parametrów broni przewidzianej do konkurencji.
2) Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory
odrzutu i inne podobne działające urządzenia
3) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej lub organizatora
5) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i składane ustnie
Przewodniczącemu Komisji Klasyfikacyjnej, do 10 minut po ogłoszeniu
wstępnych rezultatów.
6) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie
później niż do 15 minut po zakończeniu konkurencji.
7) Decyzje sędziów oceniających, w zakresie wartości przestrzelin, po upływie
czasu na protest są ostateczne.
8) Każde naruszenie Regulaminu Zawodów, Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad
Bezpieczeństwa PZSS będzie karane dyskwalifikacją.
9) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin decyzję podejmuje
Sędzia Główny Zawodów
10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz
ochronniki słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części
stroju sportu strzeleckiego wyczynowego (kurtek, spodni, butów).
12)Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.)
zawodnika obowiązuje kompletny oficjalny strój reprezentowanego Bractwa.
Program zawodów
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
a) Tarcza sportowa ( TS-1 )
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów
c) Odległość – 50m
d) 3 strzały próbne w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 10 minut.
e) ocenie podlega 5 najlepszych przestrzelin
Finał:
Karabin czarnoprochowy ładowany odprzodowo;
a) Tarcza drewniana kołkowana
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów.
c) Odległość – 50 m.
d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym.

Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych
przestrzelin z ośmiostrzałowej serii.
3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych z eliminacji
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decydują zasady
klasyfikacji PZSS
Nagrody i wyróżnienia:
1) Za zajęcie I miejsca: tytuł „ Króla Okręgu Śląskiego A. D ” łańcuch
przechodni Króla Okręgu Śląskiego, tarcza drewniana, medal okolicznościowy,
puchar, dyplom.
2) Za zajęcie II miejsca: tytuł „ I Rycerza A. D ” łańcuch przechodni I Rycerza
Okręgu Śląskiego, medal okolicznościowy, puchar , dyplom.
3) Za zajęcie III miejsca: tytuł „ II Rycerza A. D ” łańcuch przechodni II
Rycerza Okręgu Śląskiego, medal okolicznościowy, puchar, dyplom. .
4) Za zajęcie IV – VI miejsca: dyplom.
5) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
ufundowanymi przez organizatora lub Okręg
Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośrednio organizator zawodów oraz
Okręg Śląski,
2) tarczę funduje ustępujący Król Okręgu Śląskiego,
3) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
4) Koszty uczestnictwa w tej konkurencji 50 zł od zawodnika.
Różne.
W sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZSS

2. Zawody o Puchar Przechodni Króla Królów Bractw
Kurkowych Okręgu Śląskiego
Puchar ufundowany w roku 1998 przez Króla Jerzego Kurasińskiego oraz
Króla Zygmunta Sołtysiaka z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Żorach jest
trofeum przechodnim na okres 1 roku.
Regulamin turnieju jest częścią integralną z Pucharem i został opracowany przez
jego fundatorów.
•
Uprawnieni do strzelania o Puchar Króla Królów są królowie obecnie
panujący oraz byli, Bractw Kurkowych Okręgu Śląskiego, jak i Królowie Okręgu
Śląskiego.
•

Strzelanie o Puchar odbywa się następująco ;
Eliminacje ;
- do tarczy TS-1 z karabinu kal.22 z przyrządami otwartymi lub przeziernikiem ,
dystans 50 metrów w pozycji stojąc z wolnej ręki, 3 strzały próbne w czasie 3
minut oraz 5 strzałów ocenianych w czasie 10 minut. Liczony jest wynik 5
najlepszych przestrzelin.
Finał ;
10 najlepszych strzelców oddaje, w odwrotnej kolejności, po jednym strzale z
karabinu czarnoprochowego ładowanego odprzodowo do tarczy kołkowanej.
Przestrzelina najbliżej punktu centralnego daje zwycięstwo.
•
Zdobywca Pucharu jest zobowiązany dostarczyć po upływie roku
trofeum oraz ufundować tarczę na zawody zakończenia sezonu strzeleckiego
Okręgu Śląskiego
•
Aby uzyskać Puchar na własność należy zdobyć go kolejno 3 razy z rzędu
lub 5 razy nie po kolei.
•
W przypadku utraty lub zniszczenia Pucharu aktualny posiadacz funduje
nowy Puchar
•
Zwycięzca obowiązkowo napełnia Puchar szlachetnym trunkiem i raczy
nim wszystkich królów.
•
Ewentualne zmiany w regulaminie należy uzgodnić z Prezesem Okręgu
lub Strzelmistrzem Okręgu i mogą one dotyczyć tylko sposobu przeprowadzenia
eliminacji lub przy niskiej frekwencji rezygnację z nich.
•

Koszt uczestnictwa w tej konkurencji wynosi 30zł od zawodnika.

3. Zawody o tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego
Cel zawodów:
•
Wyłonienie najlepszego strzelca Okręgu spośród Kadetów
•
Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród kadetów Bractw Kurkowych
•
Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie z którego Brat Kurkowy w roku poprzednim
uzyskał tytuł Króla Okręgu lub Bractwo wyznaczone przez Okręg Śląski
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej.
Termin i miejsce zawodów:
Termin przeprowadzenia zawodów określa organizator w porozumieniu z
Zarządem Okręgu podając go do kalendarza strzelań Okręgu .
Miejsce przeprowadzanych zawodów to dopuszczona strzelnica kulowa
wskazana przez organizatora zawodów.

Uczestnictwo:
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować kadeci lub członkowie
zwyczajni w wieku do lat 24, Bractw Kurkowych zrzeszonych w Okręgu
Śląskim, które maja uregulowane składki na rzecz Okręgu.
Startując w turnieju do tytułu Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego nie
można brać udziału w turnieju o tytuł Króla Okręgu Śląskiego.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Do udziału w zawodach dopuszcza się wyłącznie członków bractw w swoich
strojach organizacyjnych
3)Zgłoszenie do udziału w zawodach podawane jest do organizatora zawodów w
terminie ustalonych w programie zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni zgodnej z przepisami technicznymi
dotyczącymi parametrów broni przewidzianej do konkurencji.
2) Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory
odrzutu i inne podobne działające urządzenia
3) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej lub organizatora
5) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane
Przewodniczącemu Komisji Klasyfikacyjnej do 10 minut po ogłoszeniu
wstępnych rezultatów.
6) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie
później niż do 15 minut po zakończeniu konkurencji.
7) Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie
czasu na protest są ostateczne.
8) Każde naruszenie Regulaminu Zawodów, Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad
Bezpieczeństwa PZSS będzie karane dyskwalifikacją.
9) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin decyzję podejmuje
Sędzia Główny Zawodów
10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz
ochronniki słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części
stroju sportu strzeleckiego wyczynowego (kurtek, spodni, butów).
12)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)
a) Tarcza sportowa ( TS-1 )
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, dopuszcza się z korzystanie z pasów

c) Odległość – 50 m
d) 3 Strzały próbne w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 10 minut.
e) ocenie podlega 5 najlepszych przestrzelin
Finał:
Karabin czarnoprochowy na nabój niescalony ładowany odprzodowo lub
karabin sportowy kal.22
( decyzja pozostaje w gestii organizatora )
a) Tarcza drewniana kołkowana
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, dopuszcza się z korzystanie z pasów.
c) Odległość – 50 m.
d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym.
Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych
przestrzelin z ośmiostrzałowej serii.
3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych z eliminacji
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decydują zasady
klasyfikacji PZSS
Nagrody i wyróżnienia:
1) Za zajęcie I miejsca: tytuł „ Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego A. D”
łańcuch przechodni Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego ,tarcza drewniana,
medal okolicznościowy, puchar, dyplom.
2) Za zajęcie II miejsca: tytuł „I Rycerza A. D” , medal okolicznościowy, puchar
,
dyplom.
3) Za zajęcie III miejsca: tytuł „II Rycerza A. D”, medal okolicznościowy,
puchar ,
dyplom. ”.
4) Za zajęcie IV – X miejsca: dyplom.
5) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
ufundowanymi przez organizatora lub Okręg
Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośrednio organizator zawodów.
2) Tarczę funduje bractwo z którego wywodzi się Młodzieżowy Król Okręgu
Śląskiego
3) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
4) Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
Różne.
1. Ewentualne zmiany w regulaminie należy uzgodnić z Prezesem Okręgu lub

Strzelmistrzem Okręgu i mogą one dotyczyć tylko sposobu przeprowadzenia
eliminacji lub przy niskiej frekwencji rezygnację z nich.
2. W sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZSS

4. Strzelanie do Kura
Rywalizacja strzelecka
Zasady opracowane na podstawie Regulaminów Strzelniczych ZKBS RP
•

Strzelający oddają po jednym strzale według listy z karabinu sportowego

kal.22
Kolejność strzelających na liście wynika z kolejności zapisów osób
chętnych do strzelania lub losowo.
•
Strzelanie odbywa się w systemie rotacyjnym aż do zestrzelenia kura.
•
Zwycięzcą zostaje strzelec, który zestrzelił kura.
•
Drugie miejsce zajmuje strzelec, który strzelał bezpośrednio przed
zwycięzcą, zaś trzecie miejsce zajmuje strzelec, który według listy, strzelałby po
zwycięzcy.
•
Kur może być z tzw. grzędą, która służy za cel, kur zaś stanowi pamiątkę
dla zwycięzcy.
•
Kur umocowany jest na stelażu wykonanym z materiału, który nie
powoduje rykoszetów.
8. Kura można również umieścić na wysokiej żerdzi. Jednak w takiej
sytuacji karabin musi znajdować się w uchwycie ograniczającym oś strzału
tylko do wewnętrznych krawędzi kulochwytu zamontowanego na tejże żerdzi
wokół kura.
•

Koszt uczestnictwa w tej konkurencji wynosi 10 zł od zawodnika.

5. Strzelanie do Tarczy Zakończenia Sezonu 2022
1.Cel zawodów - Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego
2.Eliminacje - pistolet sportowy bocznego zapłonu kal.22
8 strzałów w czasie 10 minut (5 najlepszych oceniane)
10 najlepszych zawodników przechodzi do finału
tarcza pistoletowa, odległość 25m.
3. Broń własna lub organizatora
4.Finał - pistolet centralnego zapłonu
- zawodnicy oddają po jednym strzale do tarczy ozdobnej.

- kolejność odwrotna do zajmowanego miejsca
5.Reszta ustaleń w/g regulaminów strzelań O.Ś.
Koszt uczestnictwa w tej konkurencji wynosi 20 zł.

6. Strzelanie charytatywne "DLA UKRAINY"
1.Cel zawodów - zebranie środków na pomoc emigrantom z Ukrainy
2.Eliminacje- pistolet sportowy bocznego zapłonu kal.22
-8 strzałów w czasie 10 minut do tarczy pistoletowej(5 najlepszych
oceniane} odl.25 m.
-10 najlepszych strzelców przechodzi do finału
Finał odbywa się metodą tzw. australijską. Strzelający oddają po jednym
strzale .Odpada zawodnik z najgorszym wynikiem. Strzelanie odbywa się
aż do wyłonienia zwycięzcy. Podczas finału zawodnicy nie korzystają z
lunet.
3.Nagrody I-III miejsce puchary , dyplomy
IV-VI miejsce dyplomy
4.Broń własna lub organizatora
5.Reszta ustaleń w/g regulaminów strzelań O.Ś
Koszt uczestnictwa w tej konkurencji wynosi 20 zł z możliwością
dokupowania strzelań (nie dłużej niż trwa konkurencja)

Zjednoczenia lub O6Skręgu mogą brać udział z wyraźnym logo Bractwa. Ponadto
strzelający o tytuł Króla Młodzieżowego muszą posiadać pisemne zaświadczenie o byciu
członkiem MDS podpdfvhlighludvsisa5kihne przez Bractwo .
3.W do tarcz brackich mogą strzelać wyłącznie członkowie bractw kurkowych.
4.W strzelaniach do innych tarcz oraz do kura – uczestnictwo zgodnie z regulaminem
organizatora imprezy. ł członkowie bractw kurkowych zrzeszonych w Zjednoczeniu, z
bractw kurkowych, które mają uregulowane bieżące składki na rzecz Zjednoczenia
2.W strzelaniu o tytuł Króla Młodzieżowego Zjednoczenia lub Okręgu mogą brać udział
członkowie Młodzieżowych Drużyn Strzeleckich działających przy Bractwach zrzeszających
1.W strzelaniu o tytuł Króla Zjednoczenia lub Okręgu oraz o tytuł Mistrza Zjednoczenia lub
Okręgu mogą brać udział członkowie bractw kurkowych zrzeszonych w Zjednoczeniu, z
bractw kurkowych, które mają uregulowane bieżące składki na rzecz Zjednoczenia.
2.W strzelaniu o tytuł Króla Młodzieżowego Zjednoczenia lub Okręgu mogą brać udział
członkowie Młodzieżowych Drużyn Strzeleckich działających przy Bractwach zrzeszających
młodzież w wieku od 15 do 25 lat. Członkowie MDS podczas strzelań muszą posiadać strój
organizacyjny z wyraźnym logo Bractwa. Ponadto strzelający o tytuł Króla Młodzieżowego
muszą posiadać pisemne zaświadczenie o byciu członkiem MDS podpisane przez Bractwo .
3.W strzelaniu do tarcz brackich mogą strzelać wyłącznie członkowie bractw kurkowych.

4.W strzelaniach do innych tarcz oraz do kura – uczestnictwo zgodnie z regulaminem
organizatora imprezy.
do tarcz brackich,
do kura.
2. Do innych tarcz

