ZAPROSZENIE
STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE GRODU JELCZ-LASKOWICE
Serdecznie zaprasza Zacnych Braci oraz Szanowne Siostry
na zawody strzeleckie o tytuł:
„Króla Okręgu Śląskiego”; „Króla Królów Okręgu Śląskiego”
„Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego” oraz strzelanie do
„Tarczy Założycieli Bractwa” i tradycyjne „Strzelanie do Kura”
Zawody odbędą się w dniu 01.października.2016r. (sobota) o g. 10.00
na strzelnicy brackiej przy ul. Turniejowej w Jelczu-Laskowicach.
I.

Regulamin współzawodnictwa:
Organizator: Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice.
Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa, integracja Braci Kurkowych.
Uczestnictwo: w zawodach biorą udział Członkowie Bractw
Kurkowych Okręgu Śląskiego, sympatycy idei brackiej oraz sportów
strzeleckich.

II.
Konkurencje:
1. „Król Okręgu Śląskiego” - tarcza ufundowana przez aktualnego Króla
Okręgu Śląskiego. Strzela 10 najlepszych strzelców wyłonionych drogą
eliminacji po jednym strzale do tarczy drewnianej, rzeźbionej z karabinu
czarnoprochowego (broń własna lub organizatora).
Eliminacje: strzelają tylko Bracia Kurkowi Okręgu Śląskiego
Cel: tarcza olimpijska TS 1, Odległość - 50 m. Postawa – stojąc, trzy
strzały próbne oddane z karabinka sportowego, cal. 5,6 mm w czasie 3
minut + pięć strzałów ocenianych w czasie pięciu minut. Do oceny
zalicza się pięć najlepszych przestrzelin (broń własna lub organizatora).
Nagrody: I miejsce: tytuł Króla Okręgu Śląskiego, łańcuch przechodni,
tarcza rzeźbiona, puchar, dyplom
II i III miejsce: Tytuł Marszałka Okręgu Śląskiego, łańcuch
przechodni, puchar, dyplom
IV -VI miejsce: dyplom

2.

„ Król Królów Okręgu Śląskiego”: strzelają aktualni i byli Królowie
Okręgu Śląskiego oraz Bractw Kurkowych po jednym strzale do tarczy
drewnianej z karabinu czarnoprochowego (broń własna lub organizatora).
Nagrody: I miejsce: tytuł Króla Królów Okręgu Śląskiego, puchar
przechodni, tarcza drewniana (rzeźbiona), puchar, dyplom
II i III miejsce: puchar, dyplom
IV -VI miejsce: dyplom

3.

”Młodzieżowy Król Okręgu Śląskiego”: w konkurencji biorą udział
Kadeci oraz członkowie zwyczajni Bractw Okręgu Śląskiego w wieku 1525 lat, którzy nie rywalizowali o Króla Okręgu Śląskiego lub Króla
Królów Okręgu Śląskiego, ubrani w stroje organizacyjne lub mundur
polowy.
Cel: kur drewniany, odległość - 15 m. Strzela się po kolei z broni
organizatora z karabinka sportowego cal. 5,6 mm w postawie stojącej,
według kolejności zapisu aż do całkowitego zrzucenia kura.
Zwycięzcą zostaje strzelec, który w momencie zrzucenia kura trzyma w
ręku karabinek. Drugie miejsce dla strzelca, który strzelał bezpośrednio
przed zwycięzcą, trzecie dla kolejnego po zwycięzcy zapisany na liście
Nagrody: I miejsce: Tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego, Kur
rzeźbiony w drewnie, puchar i dyplom.
II i III miejsce: puchar, dyplom.

4. „Tarcza Założycieli”: strzela 10 najlepszych strzelców wyłonionych drogą
eliminacji po jednym strzale do tarczy drewnianej, rzeźbionej, z karabinka
sportowego, cal. 5,6 mm (broń własna lub organizatora).
Eliminacja strzelania do tarczy założycieli: strzelają wszyscy uczestnicy
zawodów z możliwością dokupienia dodatkowego strzelania.
Cel: tarcza olimpijska TS 1, Odległość - 50 m. Postawa – stojąc, trzy strzały
próbne oddane z karabinka sportowego, cal. 5,6 mm w czasie 3 minut + pięć
strzałów ocenianych w czasie pięciu minut. Do oceny zalicza się pięć
najlepszych przestrzelin (broń własna lub organizatora).
Nagrody: I miejsce: tarcza rzeźbiona, puchar i dyplom.
II i III miejsce: puchar, dyplom
IV -VI miejsce: dyplom

5. „Strzelanie do Kura”: Strzelają wszyscy chętni po uprzednim zapisaniu się
na listę. Celem jest drewniana sylwetka koguta zamocowanego na żerdzi,
którą należy strącić wg zasad:
celuje się nie do kura, tylko do tarczki namalowanej na listewce.
strzela się według kolejności zapisu.
każdy strzelec oddaje po kolei, po jednym strzale w pozycji stojącej.
jeżeli kolejka dobiegnie końca, a kur „dzielnie się trzyma”, strzela się
od początku listy, aż do skutku.
zwycięzcą zostaje strzelec, który w momencie zrzucenia kura trzyma
w ręku karabinek.
drugie miejsce: strzelec, który strzelał bezpośrednio przed zwycięzcą.
trzecie: kolejny strzelec zapisany na liście po zwycięzcy.
zwycięzca otrzymuje na pamiątkę trofeum – zestrzelonego kura
rzeźbionego w drewnie i dyplom.
II i III miejsce: otrzymuje rzeźbione kury (mniejsze) + dyplom.
6. Opłata za startowe do tarcz Króla Okręgu Śląskiego i Króla Królów
Okręgu Śląskiego wynosi 60 zł., (po 30 zł za tarczę).
Do tarczy Założycieli Bractwa – 20 zł.
Opłata za strzelanie do Kura wynosi 20 zł.
Strzelanie o Tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu bezpłatne.
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z przepisami PZSS oraz
regulaminem zawodów.
Organizator zapewnia: broń, amunicję oraz nieodpłatny gorący posiłek.
Zgłoszenia w dniu zawodów w sekretariacie zawodów na strzelnicy.
Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
7. Strzelanie o tytuł Króla Okręgu Śląskiego połączone jest z obchodami
jubileuszu XXX-lecia SBK Grodu Jelcz-Laskowice. W związku z tym
założyciele Eligiusz Piechota i Janusz Wilkosz ufundowali rzeźbioną w
drewnie „Tarczę Założycieli”.
8. Z okazji jubileuszu XXX-lecia Bractwa został wybity medal pamiątkowy.
W związku z tym, w dniu zawodów będzie istniała możliwość zakupienia
takiego medalu za kwotę 50 zł. Do medalu będzie wypisany imienny akt
nadania, który będzie uprawniał do noszenia go na mundurze galowym.
Wzór medalu tasiemki (baretki) na tym druku.

9. Ponadto informujemy, że równolegle z zawodami strzeleckimi, z okazji
jubileuszu XXX-lecia działalności naszego Bractwa będzie możliwość
spożywania specjalnie przygotowanych wyrobów wędliniarskich
wykonanych przez najlepszego w okolicy masarza.
Piwo z lokalnego browaru w Namysłowie bez ograniczeń.
Życzymy samych celnych strzałów i korzystania z możliwości raczenia się
doskonałymi wędlinami i nie tylko ☺

W imieniu i z upoważnienia
Króla Okręgu Śląskiego A. D. 2015/2016
Jacka Mikołajczyka
zaproszenie sygnuje
Hetman SBK w Jelczu -Laskowicach
Eligiusz Piechota

