
BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA 

 

STRZELANIE KRÓLEWSKIE A.D. 2021 
REGULAMIN 

 

MIEJSCE I CZAS 

 

Strzelnica Bracka w Jejkowicach  30 maja 2021 roku godz.15:00 

 

CEL 

Kończący swoją kadencję Król wzywa Braci do strzeleckiej rywalizacji, by w honorowej 

walce wyłonić najlepszych strzelców spośród rybnickich Braci, którzy to godni będą tytuł 

Królewski jak i  pierwszych Rycerzy Bractwa dzierżyć.  

 

KLASYFIKACJA 

Tytuł Królewski jak i Rycerskie trzymają strzelcy, którzy w pistolecie  zażywaniu wykażą swe 

przewagi.   

KONKURS STRZELECKI 

Strzelanie  prowadzi  Hetman  Bractwa 

 

Konkurencja : – pistolet czarnoprochowy 

Strzelanie odbywa się w pełnym, regulaminowym umundurowaniu. 

 Konkurencję rozpoczyna ustępujący Król oddając jako pierwszy jeden strzał do 

tarczy kołkowanej, z  odległości wyznaczonej przez Hetmana Bractwa .  

 Bracia oddają po jednym strzale do Tarczy Królewskiej w pozycji stojąc, 

stosując dowolny pochwyt broni  po wywołaniu przez Hetmana z listy 

uczestników w porządku alfabetycznym; 

 Za strzał zaliczony uznaje się trafienie w pole tarczowe, w przeciwnym 

wypadku strzał należy powtórzyć  

 Za strzał oddany w pole ozdobne Tarczy Królewskiej należy uiścić karę w 

wysokości 50 zł, co wyegzekwuje Brat Skarbnik 

 Po każdym strzale, Hetman lub osoba przez niego wyznaczona ,wraz ze 

strzelającym, podchodzą do tarczy kołkując miejsce trafienia kołkiem z 

numerem odpowiadającym miejscu na liście startowej. 

 Ostatni strzał oddaje Hetman , po czym ogłasza koniec strzelania i oddaje 

tarczę zespołowi oceniającemu. 

 

STRZELANIA TOWARZYSZĄCE 

 

„Królewski Turniej Karabinowy ” 
 

Rozegrany podczas XVII Rybnickich Spotkań Czarnoprochowych przez Braci kurkowych, 

kandydatów i kadetów Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika rozpoczynających się o 14:00. 

 

 Bracia oddają po 13 strzałów z czego 10 ocenianych w pozycji stojącej z wolnej 

ręki do tarcz 50/20 z odległości 50 metrów w czasie 30:00min; 

  wynik, to suma punktów  uzyskanych  z 10 strzałów 

  Hetman  przekazuje tarcze Zespołowi Oceniającemu. 

 Zwycięzca otrzymuje statuetkę z kurem jako nagrodę przechodnią na okres do 

kolejnego turnieju 

 

 

 

 



 „Kur ” 
 

Strzelanie prowadzi osoba wyznaczona przez hetmana Bractw dla wszystkich chętnych wg 

poniższych zasad : 

 Strzelający oddają po jednym strzale według listy.  

 Kolejność strzelających na liście wynika z kolejności zapisów osób chętnych do 

strzelania lub losowania. 

 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.  

 Startowe  - 10 zł 

 Nagrody  –  za pierwsze miejsce: zestrzelony kur  

                 -  za miejsca  1-3 dyplomy oraz upominek 

 

 

SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 Widownia zgromadzona na strzelnicy, nie może stać w odległości mniejszej niż 3 

metry od stanowisk strzeleckich. 

 Pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona. 

 Zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona. 

 Podczas trwania konkurencji zabrania się czyszczenia przewodu lufy. 

 Celownik , jak i inne części broni oraz replik broni, powinny odpowiadać normom 

katalogowym danej broni. 

 Wszystkie ładunki musza być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych 

wykonanych z materiału antyelektrostatycznego. 

 Przesypywanie prochu z puszek do pojemników jednodawkowych  lub prochownic jest 

zabronione. 

 Podczas trwania konkurencji obowiązują okulary oraz ochronniki słuchu. 

 Obowiązkowe jest zabezpieczenie tłuszczem komór bębna rewolweru ponad pociskiem. 

 Przed komenda „ start„ broń nie może być załadowana. 

 Każdy strzał po komendzie „start „ zaliczony będzie do konkurencji. 

 Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, naciągniętym kurkiem czy 

podsypaną panewką. 

 Po komendzie „ stop – odłóż broń„ strzelec : 

a/ zdejmuje spłonkę z kominka 

b/ zsypuje proch z panewki 

c/ w rewolwerze opuszcza kurek wkładając go w pole pomiędzy komorami 

 Kto wystrzeli po komendzie „stop- odłóż  broń„ zostanie zdyskwalifikowany i 

poproszony o opuszczenie stanowiska strzeleckiego. 

 Używanie otwartego ognia, oraz palenie tytoniu, dozwolone jest wyłącznie w 

miejscach do tego wyznaczonych. 

      

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

 Udział w strzelaniu związany jest z dopełnieniem wszystkich obowiązków statutowych 

jakim podlega rybnicki Brat Kurkowy. 

2.   Obowiązuje pełne umundurowanie Braci oraz tych kandydatów którzy mundur 

posiadają. 

3.   Koszt uczestnictwa to dobrowolna wpłata na cele statutowe Bractwa 



4.   Można strzelać z własnej broni.   

 5.   Interpretacja powyższego regulaminu , oraz rozstrzyganie wątpliwości przynależne   

 jest Hetmanowi  Bractwa. Jego decyzja jest ostateczna. 

 

 

 

Regulamin zatwierdzili 

 

 

 Strzelmistrz Bractwa                       Hetman Bractwa 

               Marek Twardawa               Robert Bugla 


