ZAPROSZENIE
STRZELECKIE BRACTWO KURKOWE GRODU JELCZ-LASKOWICE
Serdecznie zaprasza Zacnych Braci oraz Szanowne Siostry
na turniej strzelecki o tytuł:
„Króla Okręgu Śląskiego”; „Króla Królów Okręgu Śląskiego”
„Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego” oraz
„Strzelanie do Tarczy charytatywnej - losowej”
Turniej odbędzie się w dniu 26.września.2020r. (sobota) o g. 10.00 w
Parku Strzeleckim – Matczyna Góra (strzelnica bracka) przy ul.
Turniejowej w Jelczu-Laskowicach.
I.

Regulamin współzawodnictwa:
Organizator: Strzeleckie Bractwo Kurkowe Grodu Jelcz-Laskowice
Cel zawodów: popularyzacja strzelectwa, integracja środowiska Braci i
Sióstr Kurkowych.
Uczestnictwo: w turnieju biorą udział Członkowie Bractw Kurkowych
oraz Kadeci Okręgu Śląskiego.

II.
Konkurencje:
1. Król Okręgu Śląskiego
Eliminacje: strzelają tylko Bracia i Siostry Kurkowe Okręgu Śląskiego
Cel: tarcza olimpijska TS 1, Odległość - 50 m. Postawa – stojąc.
8 strzałów z karabinka sportowego, cal. 5,6 mm z tego
ocenianych pięć
najlepszych strzałów. (broń własna lub organizatora).
Finał: Strzela 10 najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji
po jednym strzale do tarczy z karabinu czarnoprochowego (broń własna
lub organizatora).
Nagrody: I miejsce: tytuł Króla Okręgu Śląskiego, łańcuch przechodni,
tarcza rzeźbiona ufundowana przez aktualnego Króla Okręgu Śląskiego,
puchar, dyplom. II miejsce: Tytuł Marszałka Prawego OŚ., łańcuch
przechodni, puchar i dyplom. III miejsce: Tytuł Marszałka
Lewego OŚ., łańcuch przechodni, puchar, dyplom
IV -X miejsce: dyplom

2.

„ Król Królów Okręgu Śląskiego”: strzelają aktualni i byli Królowie
Okręgu Śląskiego oraz Królowie Bractw Kurkowych po jednym strzale
z karabinu czarnoprochowego do tarczy (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-X miejsce: dyplom

3.

”Młodzieżowy Król Okręgu Śląskiego”: w konkurencji biorą udział
Kadeci oraz członkowie zwyczajni Bractw Kurkowych Okręgu Śląskiego
w wieku 15-25 lat, którzy nie rywalizowali o Króla Okręgu Śląskiego lub
Króla Królów Okręgu Śląskiego (obowiązuje ubiór organizacyjny lub mundur
polowy).

Cel: tarcza olimpijska TS 1, Odległość - 50 m. Postawa – stojąc. 8 strzałów
z karabinka sportowego, cal. 5,6 mm. Ocenianych pięć najlepszych
strzałów.
(broń własna lub organizatora).
Nagrody: I miejsce: Tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu Śląskiego,
puchar i dyplom.
II i III miejsce: puchar, dyplom.
4. „Strzelanie do tarczy charytatywnej - losowej”: Strzelają wszyscy chętni
po uprzednim zapisaniu się na listę. Bez dostrzeliwań. Celem jest tarcza
losowa z sylwetką koguta. Trzy strzały. Odległość 50m. Suma punktów
wskazuje zwycięzcę.
- I, II i III miejsce: puchar + dyplom.
5. Opłaty startowe:
• Król Okręgu Śląskiego – 50 zł
• Król Królów Okręgu Śląskiego – 30 zł
• Tarcza charytatywna – 20 zł
• Strzelanie o Tytuł Młodzieżowego Króla Okręgu – bezpłatne.
Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZSS oraz
regulaminem zawodów.

Organizator zapewnia: broń, amunicję oraz nieodpłatny gorący posiłek.
Zgłoszenia w dniu turnieju w sekretariacie zawodów na strzelnicy.
Turniej odbędzie się bez względu na pogodę.
UWAGA! – z powodu pandemii coronawirusa prosimy o ścisłe
przestrzeganie obowiązujących obostrzeń w tym zakresie:
- witamy się wyłącznie „żółwikiem” lub muśnięciem łokci
- w razie braku możliwości zachowania odległości nosimy maseczki, w
które każdy uczestnik turnieju zaopatruje się we własnym zakresie
- środki do dezynfekcji rąk na strzelnicy oraz terenie rekreacyjnym
zapewnia organizator
Życzymy słonecznej pogody, samych celnych strzałów i wspaniałych
znajomości ☺
W imieniu i z upoważnienia
Króla Okręgu Śląskiego A. D. 2019
Wacława Drewnika
zaproszenie sygnuje
Hetman SBK Grodu Jelcz -Laskowice
Eligiusz Piechota

Opracował: Sekretarz SBK Grodu
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