
 

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 

 STRZELANIE DO KURA  
 

 

1. Cel zawodów: 

• Popularyzacja wielowiekowej tradycji  strzeleckiej Bractw Kurkowych  

• Popularyzacja  strzelectwa sportowego wśród  Braci Kurkowych 

• Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego 
 
2. Organizator Zawodów: 

Bractwo Strzeleckie w Głogówku 
 
3. Miejsce zawodów: 

Strzelnica Sportowa Bractwa Strzeleckiego w Głogówku ul. Winiary 1 

 

4. Termin zawodów: 
11 czerwiec 2022 roku godzina 13,00 

 

5. Uczestnictwo : 

• Do zawodów mogą przystępować wszyscy obecni na strzelaniu w dniu 08 maja bez ograniczeń. 

• Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania  przepisów posługiwania się 
bronią palną oraz  bezpiecznego przebywania na strzelnicy. 

 

6. Zgłoszenia: 
      W dniu zawodów od godziny 13.00 
 
7. Zasady przeprowadzenia zawodów: 

• Strzelanie przeprowadzone z broni i amunicji organizatora 
• Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa karane będzie 

dyskwalifikacją. 

• Podczas oficjalnej części zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród, itp.) zawodnika 
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa. 

 
8. Konkurencja:   

Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)   

• Celem jest oznaczone miejsce na żerdzi, na której stoi kur w odległości 10 m od strzelających. 

• Strzelamy do żerdzi a nie do kura. Bezpośredni strzał do ptaka jest karany karą finansową w 
wysokości 50zł! 

• 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  

• 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 

 
9. Nagrody i wyróżnienia:  

• Za zajęcie I miejsca: kur ozdobny, dyplom  

• Za zajęcie  II i III miejsca  dyplomy ,prezenty 
 
10. Opłata startowa:  



Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości 20 zł( dwadzieścia zł) bez możliwości 
dokupowania konkurencji 
 
Podstawa opracowania: 
Regulamin opracowano na podstawie  Regulaminów strzelań Okręgu Śląskiego 
 
 Regulamin zatwierdzili: 
Prezes Bractwa – Janusz Szkodziński 
Król Bractwa Strzeleckiego w Głogówku – Michał Karel 
Kierownik Zawodów – Jacek Nalepa 
 


