
 Strzelanie Królewskie Raciborskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

                                                      Regulamin  
      Widowisko nawiązujące do tradycji historycznej, organizowane jest zgodnie z ustaleniami 

Kodeksu Honorowego Bractwa mając na celu: wyłonienie z pośród Braci Kurkowych  RKBS 

osobę Króla Kurkowego 2021, podtrzymanie obywatelskiej tradycji historycznej, integrację 

środowisk realizujących zadania w sferze tradycji historycznej oraz  popularyzację 

strzelectwa z broni historycznej.  

Organizator – Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie -  

                         47-400 Racibórz  ul. Gdańska 6  tel. 503138972 

Termin – 8.08.2021 r. Godz. 09.3o 

Miejsce – Strzelnica IPA  Racibórz ul. Łąkowa 33 

Konkurencje – Turniej Honorowy 

Uczestnicy – Zaproszeni Goście z Szeregu Honorowego   

Broń – pistolet historyczny organizatora 

Cel –  kołkowana Tarcza Honorowa z odległości 15 kroków Strażnika Tradycji i Honoru 

Zasady – jeden strzał na  uczestnika w pozycji stojącej z wolnej ręki w czasie 3 min. 

Nagrody – za najlepszy wynik Podkowa Szczęścia, upominki oraz Certyfikaty Uczestnictwa. 

                         – Turniej Królewski 

Uczestnicy – wezwani do rywalizacji Bracia Kurkowi RKBS i Kadeci 

Broń – pistolet historyczny organizatora 

Cel – kołkowana Tarcza Królewska i tarcza Kadetów z odległości 15 kroków Strażnika Tradycji i  

Honoru  

Zasady – jeden strzał na uczestnika w pozycji stojącej z wolnej ręki w czasie 3 min. 

Nagrody – za najlepszy wynik tytuł Króla Kurkowego 2021, za drugi i trzeci wynik tytuły Marszałka 

Prawego i Marszałka Lewego 

Na zakończenie Turnieju Królewskiego Kadeci którzy zakończyli staż oddają jeden strzał do  tarczy 

Kadetów. Strzał musi być celny. Każda kolejna próba jest odpłatna w wysokości 25,00 złotych. 

                  – Turniej o strącenie Kura ze strzechy 

Uczestnicy – obecni uczestnicy uroczystości  

Broń – pistolet historyczny własny lub organizatora 

Cel – tarcza „Kur na dachu” z odległości 15 kroków Króla Elekta 

Zasady – jeden strzał na uczestnika w pozycji stojąc z wolnej ręki w czasie 3 min. 

    W przypadku nie rozstrzygnięcia następuje kolejna runda.  

Nagrody – dla zwycięzcy zestrzelony cel z certyfikatem i załącznikiem, dla uczestnika będącego za    

     zwycięzcą nagroda pocieszenia 

Prowadzący strzelanie –  Pluta Józef 

Sędziowie stanowiskowi – Książek Antoni, Ludwikowski Henryk, Widok Andrzej, Krzysztof Łabuda 

Sędzia tarczowy – Pająk Bogdan 

Sędzia obliczeniowy – Krawczyk Mirosław 

Sędzia Główny–  Strażnik Tradycji i Honoru rozstrzygający ostatecznie kwestie sporne  

W  czasie strzelania obowiązują Regulamin Bezpiecznego Funkcjonowania Strzelnicy, 

Szczegółowe Zasady Bezpieczeństwa podczas Strzelania czarno prochowego oraz związane z 

ochroną przeciw covidową – dystans, maseczki dla niezaszczepionych i dezynfekcja. 

Racibórz   15.07.2016 r.  

                                                                          Strzelmistrz Bractwa:  Krawczyk Mirosław                                                                      

                                                                          Hetman Bractwa:  Józef Pluta           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                    Strzelanie jest realizowane w ramach zadania publicznego „Prezentacje Historyczne 2021” 
                                                           dofinansowanego przez Miasto Racibórz           


