Ja

Piotr Kurek
aktualnie panujący

Król Kurkowy Okręgu Śląskiego
działając w zgodzie z tradycjami Kurkowych Bractw Strzeleckich, wzywam Braci do niezawodnej obecności i pilnego
udziału w zawodach strzeleckich o tytuł :

KRÓLA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO
fundator : Piotr Kurek Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

KRÓLA KRÓLÓW OKRĘGU ŚLĄSKIEGO
fundator : Tadeusz Żyła Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Pszczynie

MŁODZIEŻOWEGO KRÓLA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO
fundator : Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

Celem naszego pojedynku strzeleckiego, będzie również

TARCZA CHARYTATYWNA
fundator : Rada Królewska Okręgu Śląskiego

a takoż

okolicznościowy Kur
z okazji 15-stego strzelania o tytuł Króla Okręgu Śląskiego
fundator : Piotr Kurek Król Okręgu Śląskiego A.D. 2009/2010

W szlachetnej walce wiadomym się stanie, którzy z Braci, godni będą tytuły pierwszych w Okręgu
Śląskim dzierżyć i tym samym o pomyślność, splendor i rozwój Okręgu dbałość czynić.
Jest także wolą Moją, by w tradycyjnym boju, w którym nie tylko sprawdza się celność oka ale i
przyjaźń braterska, towarzyszyły Wam i wspierały żony Wasze wraz z rodzinami.

w imieniu i z upoważnienia Króla Kurkowego Okręgu Śląskiego A.D. 2009/2010, wezwanie sygnuje

Strażnik Tradycji i Honoru
Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika
Lech Gęborski

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA BRACKIEGO
KONKURENCJE
Król Okręgu Śląskiego – karabin sportowy kal. 22, odległość 50 m.,8 strzałów ( 5 najlepszych ocenianych )
1. W konkurencji biorą udział członkowie Bractw Kurkowych Okręgu Śląskiego.
2. Finał : 10 najlepszych zawodników po jednym strzale do tarczy drewnianej z karabinu czarnoprochowego ( broń własna lub organizatora )
3. Nagrody :
łańcuch przechodni Króla Okręgu Śląskiego, tarcza okolicznościowa,
miejsce 1 puchar i dyplom
miejsce 2, 3 - łańcuch przechodni Marszałka Okręgu Śląskiego, puchar i dyplom
miejsca 4-10 - dyplomy

Król Królów Okręgu Śląskiego – jeden strzał do tarczy drewnianej z karabinu czarnoprochowego z odległości 50
metrów.
1. W konkurencji biorą udział aktualni oraz byli królowie Bractw Okręgu Śląskiego ( broń własna
lub organizatora ) :
2. Nagrody :
Puchar Przechodni Króla Królów Okręgu Śląskiego, tarcza drewniana, dyplom
miejsce 1
miejsce 2, 3 - puchar i dyplom
miejsca 4-10 - dyplomy

Młodzieżowy Król Okręgu Śląskiego - karabin sportowy kal. 22, odległość 25 m.,
1. W konkurencji biorą udział kadeci oraz członkowie zwyczajni Bractw Okręgu Śląskiego w wieku od
15 - 25
lat ,ubrani w stroje organizacyjne lub mundur polowy.
2. . Celem jest wyznaczone miejsce na drewnianej tarczy, będące obramowaniem części dekoracyjne.
3. Strzela się po kolei w pozycji stojącej ,według kolejności zapisu, po okręgu , aż do wypadnięcia
środka wyznaczonego celu
4. Nie wolno strzelać do części
dekoracyjnej celu. Za celowe oddanie strzału w część dekoracyjną celu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
5. Zwycięzcą jest strzelec, który w momencie wypadnięcia środka celu , trzyma w rękach karabin .
6. Drugie miejsce
zdobywa strzelec, który strzelał bezpośrednio przed zwycięzcą, a trzecie kolejny po zwycięzcy zapisany na liście.
7. Nagrody :
miejsce 1 - Puchar Przechodni Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego, tarcza drewniana, dyplom
miejsce 2, 3 - puchar i dyplom
miejsca 4-10 - dyplomy
UWAGI
1. Zobowiązuje się Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego do reprezentowania insygniów królewskich
wyłącznie w stroju organizacyjnym przyjętym przez bractwo , którego jest członkiem lub kadetem.
2. Insygnia są w wyłącznej dyspozycji i pod nadzorem Hetmana bractwa, którego członkiem jest
Młodzieżowy Król Okręgu.

Tarcza Charytatywna - karabin sportowy kal. 022, odległość 50 m., 1 strzał do tarczy drewnianej
miejsce 1
2-10 miejsca

- tarcza oraz dyplom
- puchar i dyplom

Strzelanie do Kura - karabin kal.022, odległość 25 m.
1. Strzelanie do kura jest starą bracką tradycją.
2. Biorą w nim udział wszyscy chętni po uprzednim zapisaniu się na listę.
3. Celem jest drewniana sylwetka koguta, zamocowana na żerdzi, którą należy strącić wg zasad:
a/ Celuje się nie do samego kura, lecz w oznaczone miejsce na żerdzi (kiju), na którym jest on
zatknięty.
b/ Strzela się po kolei, według kolejności zapisu.
c/ Nie wolno strzelać do samego kura. Przyłapanego na celowym trafieniu (i naruszeniu) czekają
"surowe" kary finansowe nałożone przez skarbnika
d/ Każdy strzelec oddaje po kolei po jednym strzale w pozycji stojącej.
e/ Jeżeli kolejka zapisanych strzelców dobiegnie końca, a kur nadal "dzielnie się trzyma" strzela
się od początku listy, aż do skutku.
f/ Zwycięzcą zostaje ten, kto całkowicie przestrzeli żerdź, a kur spadnie na ziemię. Dodatkowym
warunkiem do uzyskania zwycięstwa jest trzymanie w ręku strzelby, gdy kur spada na ziemię.
Czasem zdarza się, że po oddaniu strzału wisi on na ostatniej drzazdze i nie ma ochoty spaść. g/ Może się zdarzyć,
że po przejęciu strzelby przez następnego strzelca kur spadnie samoistnie,

bez oddania strzału np. od podmuchu wiatru. Wtedy trzymający w ręku strzelbę zostaje
zwycięzcą.
h/ Drugie miejsce zdobywa strzelec, który strzelał bezpośrednio przed zwycięzcą, a trzecie kolejny
po zwycięzcy zapisany na liście.
i/ Zwycięzca otrzymuje na pamiątkę trofeum - zestrzelonego kura

Zawody odbędą się na strzelnicy Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika w Jejkowicach ul. Za koleją w sobotę 16
października 2010 roku otwarcie zawodów godz.10.30.
Opłata startowa z poczęstunkiem wynosi 60 PLN .
Opłata za strzelanie o Tarczę Młodzieżowego
Króla Okręgu Śląskiego 20 PLN.
Telefony kontaktowe : Hetman 693-854-250, Strzelmistrz 601-465-656, Sekretarz 607-363 805

Z Brackim pozdrowieniem
Strzelmistrz Bractwa
Marek Uszacki

