ZAPROSZENIE
Król Kurkowy Okręgu Śląskiego A.D. 2010 Artur Piętuch wraz z Braćmi Kurkowymi
Bractwa Kurkowego miasta Wrocławia „HUSARZ” mają ogromną przyjemność zaprosić
wszystkie siostry i braci kurkowych Okręgu Śląskiego ZKBS RP na największe święto , jakim
jest niewątpliwie coroczny wybór Króla Kurkowego Okręgu Śląskiego. Tytuł ten przynależy
zwycięzcy szlachetnej rywalizacji strzeleckiej, wyłonionemu spośród członków Bractw
Kurkowych Okręgu Śląskiego, który przez najbliższy rok będzie miał wielką przyjemność i
przywilej noszenia Łańcucha Królewskiego, symbolu władzy i godności królewskiej. Wraz z
Królem wybierzemy jego szlachetną Radę Królewską, w osobach Marszałka Prawego i
Lewego. Dla młodego pokolenia kurkowej braci , przewidujemy strzelanie o godność
Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego i jego Rady Królewskiej. Królowie aktualni wraz
z byłymi, staną w szranki do walki o tytuł Króla Królów Okręgu śląskiego. Nie zapomnimy
również o naszym moralnym obowiązku wspierania potrzebujących, w ramach którego jedną
z konkurencji będzie strzelanie charytatywne, z którego dochód zasili potrzeby Dziecięcego
Pogotowia Opiekuńczego z nieodległej od strzelnicy miejscowości Wojnowice. Zmagania
strzeleckie zakończymy tradycyjnym strzelaniem do Kura.
W zawodach każdy z uczestników korzysta z broni własnej, organizatorzy zapewniają
jedynie amunicję. W konkurencjach strzelać będziemy z broni długiej kalibru 0.22 LR, a w
finałowych strzelaniach do tarcz ozdobnych z karabinów czarnoprochowych.
Zawody odbędą się na gościnnej ziemi grodu Jelcz-Laskowice w niedzielę 16
października 2011 roku. Piękna, zlokalizowana w plenerze odkryta strzelnica, gościła już
kiedyś strzelców walczących o tytuł Króla Okręgu Śląskiego, co wielu braci na pewno
pamięta, a zlokalizowana jest w Jelczu-Laskowicach przy ul. Turniejowej. Zawody
rozpoczniemy uroczystą zbiórką Braci o godzinie 10, więc prosimy o punktualne przybycie
w licznym gronie, a osoby towarzyszące powitamy z dodatkową atencją. Każdy ze strzelców
uiści opłatę startową za wszystkie konkurencje w wysokości 70 PLN, w ramach której
przewidziany jest również poczęstunek. Strzelająca młodzież w konkursie o tytuł Króla
Młodzieżowego, z opłaty jest zwolniona.
Szczegółowe regulaminy strzelań poniżej, a wszelkie możliwe pytania prosimy
kierować do Króla Okręgu Śląskiego A.D. 2010 Artura Piętuch pod nr tel. 503 563 645.
Jak najlepiej dojechać na strzelnicę.
Strzelnica zlokalizowana jest w Jelczu-Laskowicach przy ul. Turniejowej. Jadąc autostradą A4 z Górnego Śląska należy zjechać z niej około 30 km przed Wrocławiem, kierując się do
Oławy, które to miasto przejeżdżamy, a mostem przez Odrę jedziemy dalej w kierunku JelczaLaskowic, które znajdują się około 12 km za Oławą. W samym Jelczu-Laskowicach jedziemy
główną ulicą Oławską przez centrum miasta, kierując się na Oleśnicę. Będąc już na ostatniej
prostej Jelcza-Laskowic, ulicy Oleśnickiej, leżącej prawie za miastem, wypatrujmy po lewej
stronie małej uliczki między domkami, ulicy Turniejowej, na skraju której będzie stał
drogowskaz kierujący nas na strzelnicę, znajdującą się około 400m od początku ul.
Turniejowej, będącej na tym odcinku drogą gruntową i takim sposobem jesteśmy na miejscu.
REGULAMINY STRZELAŃ
Strzelanie o tytuł Króla Okręgu Śląskiego ZKBS R.P. A.D. 2011
1. W strzelaniu mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Bractw Kurkowych
zrzeszonych w Okręgu Śląskim po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 PLN, bez
możliwości dokupowania dodatkowych strzelań.

2. Strzelamy w eliminacjach z karabinów o kalibrze 0,22 LR, w finale z broni czarno
prochowej. Korzystamy z broni własnej bądź użyczonej, gdyż strzelnica nie posiada
broni obiektowej. Organizator zapewnia wyłącznie amunicję 0,22 LR.
3. W eliminacjach oddajemy 8 strzałów z karabinu o kalibrze 0,22 LR na dystansie 50m
w postawie stojąc. Ocenianych jest 5 najlepszych z 8 strzałów, a sposób oceny zgodny
jest z regulaminem PZSS.
4. Do finału kwalifikuje się 10 strzelców z najlepszymi wynikami. Jeżeli na miejscu 10.
znajdzie się więcej strzelców z tym samym wynikiem, wszyscy oni wchodzą do finału
i jego stan ilościowy zostanie stosownie poszerzony.
5. W finale, strzelcy którzy się do niego zakwalifikowali zgodnie z pkt. 4 tego
regulaminu, oddają po jednym strzale z broni czarnoprochowej do tarczy ozdobnej,
ustawionej w odległości 50m. Kolejność oddawania strzałów odwrotna do miejsc
zajętych w kwalifikacjach.
6. Wygrywa zawodnik, który strzeli najbliżej środka tarczy, mierząc odległość od środka
tarczy do środka otworu po kuli. Jeżeli wśród zawodników pierwszej trójki nastąpi
sytuacja w której nie uda się określić która przestrzelina jest bliżej środka z
dokładnością do 1mm, zostanie pomiędzy tymi zawodnikami rozegrany pojedynek.
Pojedynek polega na oddaniu po jednym strzale do tarczy papierowej, w którym
zawodnik z lepszym rezultatem zajmie wyższe miejsce w finale.
7. Zwycięzca finału otrzyma bardzo zaszczytny tytuł Króla Strzelców Okręgu Śląskiego
A.D.2011 oraz nagrody: przechodni Łańcuch Królewski, medal, puchar na własność
oraz finałową tarczę ozdobną. Drugi w finale otrzyma tytuł Marszałka Prawego
Okręgu Śląskiego A.D. 2011oraz nagrody: przechodni łańcuch Marszałka, medal oraz
puchar. Trzeci zawodnik otrzyma tytuł Marszałka Lewego oraz nagrody: przechodni
łańcuch, medal oraz puchar. pozostali finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy
8. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpiecznego przebywania na
strzelnicy, niezbędne jest bezwarunkowe wypełnianie poleceń prowadzącego
strzelanie oraz przestrzeganie regulaminu strzelnicy.
Strzelanie o tytuł Króla Królów Okręgu Śląskiego ZKBS R.P. A.D. 2011
1. W strzelaniu mogą uczestniczyć wyłącznie byli i obecni królowie Bractw Kurkowych
zrzeszonych w Okręgu Śląskim oraz królowie Okręgu Śląskiego, po uiszczeniu opłaty
w wysokości 20 PLN, bez możliwości dokupowania strzelań.
2. Strzelanie do tarczy ozdobnej odbywa się na dystansie 50m. Uczestnicy oddają jeden
strzał z broni czarnoprochowej w pozycji stojąc. Broń i amunicja własna bądź
użyczona.
3. Wygrywa zawodnik, który strzeli najbliżej środka tarczy, mierząc odległość od środka
tarczy do środka otworu po kuli. Jeżeli wśród zawodników pierwszej trójki nastąpi
sytuacja w której nie uda się określić która przestrzelina jest bliżej środka z
dokładnością do 1mm, zostanie pomiędzy tymi zawodnikami rozegrany pojedynek.
Pojedynek polega na oddaniu po jednym strzale do tarczy papierowej, w którym
zawodnik z lepszym rezultatem zajmie wyższe miejsce w finale.
4. Zwycięzca otrzyma tytuł Króla Królów Okręgu Śląskiego A.D. 2011 oraz nagrody:
puchar przechodni, tarcza ozdobna. Zdobywcy miejsc 2 i 3 otrzymają puchary i
dyplomy.
5. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpiecznego przebywania na
strzelnicy, niezbędne jest bezwarunkowe wypełnianie poleceń prowadzącego
strzelanie oraz przestrzeganie regulaminu strzelnicy.

Strzelanie o tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego ZKBS R.P. A.D. 2011
1. W strzelaniu mogą uczestniczyć kadeci oraz członkowie zwyczajni bractw Okręgu
Śląskiego w będący w wieku od 15 – 25 lat, bez konieczności uiszczania opłaty za
strzelanie.
2. Strzelanie odbywa się z karabinu o kalibrze 0,22 LR zapewnionym przez organizatora
3. Celem jest oznaczone miejsce na żerdzi, na której stoi kur w odległości 15 m od
strzelających.
4. Strzelający zgodnie z kolejnością na liście zapisów oddają po jednym strzale w każdej
kolejce, strzelając w pozycji stojąc. Strzelanie jest powtarzane i odbywa się aż do
momentu upadku kura.
5. Zwycięzcą zostaje osoba, po której strzale kur spadnie na ziemię, drugie miejsce
przypada strzelcowi strzelającemu przed zwycięzcą, a trzecie osobie, która zgodnie z
listą miała strzelać po zwycięzcy.
6. Nagrody: Zwycięzca otrzymuje tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego wraz
z przechodnim pucharem, kurem ozdobnym oraz dyplomem, zdobywcy miejsc 2 i 3
otrzymają puchary i dyplomy.
7. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpiecznego przebywania na
strzelnicy, niezbędne jest bezwarunkowe wypełnianie poleceń prowadzącego
strzelanie oraz przestrzeganie regulaminu strzelnicy.
8.
UWAGA:
1. Młodzieżowy Król Okręgu Śląskiego jest zobowiązany do godnego
reprezentowania insygniów królewskich i występowania oficjalnie wyłącznie w
stroju organizacyjnym bractwa które reprezentuje jako członek lub kadet.
2. Insygnia są pod nadzorem i w wyłącznej dyspozycji Hetmana Bractwa, którego
członkiem jest Młodzieżowy Król Okręgu.
Tarcza Charytatywna
1. W strzelaniu mogą uczestniczyć wszyscy obecni po uiszczeniu opłaty
w wysokości 10 PLN z możliwością dokupowania dodatkowych strzelań.
2. Strzelanie odbywa się z karabinu o kalibrze 0,22 LR na dystansie 50m
z pozycji stojąc. Oddajemy 3 strzały. Broń własna lub użyczona.
3. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy wynik oceniany
zgodnie z regulaminem PZSS. Jeżeli wystąpi całkowita zgodność
punktowa, o zajętym miejscu zadecyduje lepszy rezultat w strzelaniu do
tarczy ozdobnej.
4. Za pierwsze 3 miejsca zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.
5. Najlepszych 5 zawodników w klasyfikacji punktowej przystąpi do
rywalizacji o tarczę ozdobną, którą otrzyma strzelec, którego przestrzelina
znajdzie się najbliżej środka tarczy. Strzelanie odbędzie się w odwrotnej
kolejności do uzyskanych miejsc ze strzelania punktowego. Jeżeli z
dokładnością do 1 mm nie uda się wyłonić zwycięzcy, pomiędzy tymi
zawodnikami nastąpi pojedynek w celu ustalenia miejsc. Pojedynek polega
na oddaniu po jednym strzale do tarczy papierowej, w którym zawodnik z
lepszym rezultatem wygrywa.
6. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpiecznego przebywania
na strzelnicy, niezbędne jest bezwarunkowe wypełnianie poleceń
prowadzącego strzelanie oraz przestrzeganie regulaminu strzelnicy.
Strzelanie do Kura

1. W strzelaniu mogą uczestniczyć wszyscy obecni po uiszczeniu opłaty
w wysokości 10 PLN bez możliwości dokupowania dodatkowych
strzelań.
2. Strzelanie odbywa się z karabinu o kalibrze 0,22 LR zapewnionym
przez organizatora
3. Celem jest oznaczone miejsce na żerdzi, na której stoi kur w odległości
15 m od strzelających.
4. Strzelający, zgodnie z kolejnością na liście zapisów, oddają po jednym
strzale w każdej kolejce, strzelając w pozycji stojąc. Strzelanie jest
powtarzane i odbywa się aż do momentu upadku kura.
5. Zwycięzcą zostaje osoba, po której strzale kur spadnie na ziemię,
drugie miejsce przypada strzelcowi strzelającemu przed zwycięzcą, a
trzecie osobie, która zgodnie z listą miała strzelać po zwycięzcy.
6. Nagrody: kur, puchar i dyplom dla zwycięzcy, puchary i dyplomy za
miejsca 2 i 3.
7. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpiecznego
przebywania na strzelnicy, niezbędne jest bezwarunkowe wypełnianie
poleceń prowadzącego strzelanie oraz przestrzeganie regulaminu
strzelnicy.
Życząc wszystkim udanej imprezy
z Braterskim pozdrowieniem
Prezes Hetman
Artur Piętuch

