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I. Zawody o tytuł Króla Okręgu
Cel zawodów:
1) Wyłonienie najlepszego strzelca okręgu
2) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
3) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie z którego Brat Kurkowy w roku poprzednim uzyskał tytuł Króla
Okręgu lub Bractwo wyznaczone przez Okręg Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich
Rzeczpospolitej Polskiej.
Termin i miejsce zawodów:
Termin przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz strzelań Okręgów ZKBS RP oraz
OZSS wskazany przez Bractwo organizujące zawody.
Miejsce przeprowadzanych zawodów to strzelnica kulowa wskazana przez organizatora zawodów.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować tylko Bracia Kurkowi bez względu na
wiek
i płeć w liczbie nieograniczonej.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach podawane jest do organizatora zawodów
w terminie ustalonych w programie zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
2) Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i
inne podobne działające urządzenia
3) Macierzyste Bractwa zaopatrują zawodników w Broń i amunicję.
4) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
5) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym
do 10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.
6) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później
niż do 15 minut po zakończeniu konkurencji.
7) Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na
protest są ostateczne.
8) Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
9) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję
w porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP, a o swojej decyzji poinformuje
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zainteresowanych.
10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki
słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju sportu
strzeleckiego wyczynowego (kurtek, spodni, butów).
12) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.

Program zawodów:
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
a)
b)
b)
c)

Tarcza sportowa ( TS-1 )
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów
Odległość – 50m
Strzały próbne 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut.

Finał:
Karabin czarnoprochowy na nabój niescalony.
a)
b)
c)
d)

Tarcza drewniana kołkowana
Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów.
Odległość – 50 m.
Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym.

Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
zawodnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin
z ośmiostrzałowej serii.
3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS.
Nagrody i wyróżnienia:
1) Za zajęcie I miejsca: tytuł „Króla Okręgu A. D” ,tarcza drewniana malowana,
medal okolicznościowy, puchar, dyplom.
2) Za zajęcie II miejsca: tytuł „I Rycerza A. D” ,medal okolicznościowy, puchar ,
dyplom.
3) Za zajęcie III miejsca: tytuł „II Rycerza A. D”, medal okolicznościowy,puchar ,
dyplom.
”.
4) Za zajęcie IV – X miejsca: dyplom.
5) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi, ufundowanymi przez organizatora.
Zady finansowania:
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1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
2) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
3) Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywa sam uczestnik zawodów.
Różne.
1) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” w raz z aktualnymi aneksami.

II. Liga Bracka
Cel zawodów:
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
2) Umożliwienie Braciom Kurkowym podnoszenia poziomu sportowego.
3) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
4) Kontynuacja wieloletniej przyjaźni i koleżeństwa
Organizator zawodów:
Lokalne Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Termin i miejsce zawodów:
Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz strzelań Okręgów
ZKBS RP oraz OZSS.
Miejsce przeprowadzanych zawodów to Brackie lub inne strzelnice kulowe.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w zawodach w każdej konkurencji programowej mogą przystępować
Bracia Kurkowi, Kandydaci na Braci Kurkowych i Kadeci bez względu na wiek
I płeć w liczbie nieograniczonej.
2) Zawodnicy mogą startować w dowolnie wybranych przez siebie i zgłoszonych
konkurencjach programowych.
3) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
4) Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach w poszczególnych konkurencjach
podawane jest do organizatora zawodów w terminie ustalonych w programie
zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
2)

3)
4)
5)

Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i inne
podobne działające urządzenia

Macierzyste Bractwa zaopatrują zawodników w Broń i amunicję.
Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom
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6)
7)
8)
9)

funkcyjnym do 10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.
Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później
niż do 30 minut po zakończeniu danej konkurencji.
Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na
protest są ostateczne.
Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję w
porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanych.

10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju
wyczynowego sportu strzeleckiego (kurtek, spodni, butów).

Konkurencje rozgrywane podczas zawodów :
1) Pistolet lub rewolwer małokalibrowy kal. 5,6 mm. (opór języka spustowego minimum 1 kg)
a) Tarcza sportowa ( TS-2 )
b) Postawa stojąc, dozwolone jest strzelanie oburącz.
c) Odległość - 25 m,
d) Strzały próbne 3 w czasie 3 minuty. (zaklejane)
e) Strzały oceniane 20 w czasie 20 min,
(do dwóch tarcz, po 10 do tarczy)
2) Pistolet lub rewolwer dużego kalibru kal. 7,62–11,43
a)
b)
c)
d)
e)

(opór języka spustowego minimum 1 kg)

Tarcza sportowa ( TS-2 )
Postawa stojąca, można strzelać oburącz.
Odległość – 25m
Strzału próbne 3 w czasie 3 minuty (zaklejane)
Strzały oceniane 20 w czasie 20 min,
(do dwóch tarcz, po 10 do tarczy)

3) Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza sportowa ( TS-1 )
Postawa leżąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów
Odległość – 50m
Strzały próbne 3 w czasie 3 minuty. (zaklejane)
Strzały oceniane 20 w czasie 20 min, ( do dwóch tarcz, po 10 do tarczy)

4) Karabin centralnego zapłonu, kal. maks 8 mm)
a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza sportowa ( TS-2 )
Postawa leżąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów.
Odległość – 100m.
Strzały próbne 3 w czasie 3 minuty. (zaklejane).
Strzały oceniane 20 w czasie 20 min, ( do dwóch tarcz, po 10 do tarczy)

Klasyfikacja:
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1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną w każdej konkurencji
programowej bez względu na wiek i płeć zawodnika.
2) Miejsce zawodnika w danej konkurencji określa suma uzyskanych punktów serii
20 strzałów.
3) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS.

Nagrody i wyróżnienia:
1) Za zajęcie miejsc I – VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
2) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi, (puchary, itd.) ufundowanymi przez organizatora.
Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
2) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
4) Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących pokrywa
macierzyste Bractwo.
5) Dopuszcza się pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach przez samego uczestnika
zawodów.
Różne.
1) Warunkiem przeprowadzenia punktacji danej konkurencji jest udział minimum 3 zawodników
2) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” w raz z aktualnymi aneksami.

III. Mała Liga Bracka
Cel zawodów:
1)
2)
3)
4)

Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
Umożliwienie Braciom Kurkowym podnoszenia poziomu sportowego.
Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Kontynuacja wieloletniej przyjaźni i koleżeństwa

Organizator zawodów:
Lokalne Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Termin i miejsce zawodów:
Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz strzelań Okręgów
ZKBS RP oraz OZSS.
Miejsce przeprowadzanych zawodów to Brackie lub inne strzelnice kulowe.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w zawodach w każdej konkurencji programowej mogą przystępować
Bracia Kurkowi, Kandydaci na Braci Kurkowych i Kadeci bez względu na wiek
I płeć w liczbie nieograniczonej.
2) Zawodnicy mogą startować w dowolnie wybranych przez siebie i zgłoszonych
konkurencjach programowych.
3) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
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posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
4) Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach w poszczególnych konkurencjach
podawane jest do organizatora zawodów w terminie ustalonych w programie
zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
2) Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i inne
podobne działające urządzenia

3) Macierzyste Bractwa zaopatrują zawodników w Broń i amunicję.
4) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
5) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym
do 10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.
6) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później
niż do 30 minut po zakończeniu danej konkurencji.
7) Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na
protest są ostateczne.
8) Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
9) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję w
porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanych.
10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju wyczynowego
sportu strzeleckiego (kurtek, spodni, butów).

Konkurencje rozgrywane podczas zawodów :
1) Pistolet lub rewolwer małokalibrowy kal. 5,6 mm.

(opór języka spustowego minimum 1 kg)

a) Tarcza sportowa ( TS-2 )
b) Postawa stojąc, dozwolone jest strzelanie oburącz.
c) Odległość - 25 m,
d) Strzałów 13 ,(3 strzały próbne w czasie 5 min i 10 strzałów w czasie 15 min).
2) Pistolet lub rewolwer dużego kalibru kal. 7,62–11,43 (opór języka spustowego minimum 1 kg)
a) Tarcza sportowa ( TS-2 )
b) Postawa stojąca, można strzelać oburącz.
c) Odległość – 25m
d) Strzałów 13 ,(3 strzały próbne w czasie 5 min i 10 strzałów w czasie 15 min).
3) Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
a)
b)
c)
d)

Tarcza sportowa ( TS-1 )
Postawa leżąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów
Odległość – 50m
Strzałów 13 ,(3 strzały próbne w czasie 5 min i 10 strzałów w czasie 15 min).
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4) Karabin dużego kalibru, kal. maks 8 mm)
a) Tarcza sportowa ( TS-2 )
b) Postawa leżąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów.
c) Odległość – 100m.
d) Strzałów 13,(3 strzały próbne w czasie 5 min i 10 strzałów w czasie 15 min)
Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną w każdej konkurencji
programowej bez względu na wiek i płeć zawodnika.
2) Miejsce zawodnika w danej konkurencji określa suma uzyskanych punktów najlepszych
dziesięciu przestrzelin z trzynastostrzałowej serii
3) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS.

Nagrody i wyróżnienia:
1) Za zajęcie miejsc I – VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
2) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi (puchary, itd.) ufundowanymi przez organizatora.
Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
2) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
3) Koszty uczestnictwa zawodników i niezbędnych osób towarzyszących pokrywa
macierzyste Bractwo.
4) Dopuszcza się pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach przez samego uczestnika
zawodów.
Różne.
1) Warunkiem przeprowadzenia punktacji danej konkurencji jest udział minimum 6 zawodników
2) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” w raz z aktualnymi aneksami.

IV. Zawody zespołowe pistolet bocznego zapłonu
Cel zawodów:
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
2) Umożliwienie Braciom Kurkowym podnoszenia poziomu sportowego.
3) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
Organizator zawodów:
Lokalne Kurkowe Bractwo Strzeleckie.

8

Termin i miejsce zawodów:
Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz strzelań Okręgów
ZKBS RP oraz OZSS.
Miejsce przeprowadzanych zawodów to Brackie lub inne strzelnice kulowe.
Uczestnictwo:
1) W zawodach biorą udział trzyosobowe zespoły. Dopuszcza się start indywidualny.
2) W zawodach startują Bracia Kurkowi, Kandydaci na Braci Kurkowych, Kadeci oraz
osoby zaproszone bez względu na wiek i płeć w liczbie nieograniczonej.
3) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
4) Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach w poszczególnych konkurencjach
podawane jest do organizatora zawodów w terminie ustalonych w programie
zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
2) Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i inne
podobne działające urządzenia
3) Macierzyste Bractwa zaopatrują zawodników w Broń i amunicję.
4) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
5) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym
do 10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.
6) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później niż
do 30 minut po zakończeniu danej konkurencji.
7) Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na
protest są ostateczne.
8) Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
9) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję w
porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanych.
10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki
słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju
wyczynowego sportu strzeleckiego (kurtek, spodni, butów).
Konkurencje rozgrywane podczas zawodów :
1) Pistolet lub rewolwer bocznego zapłonu kal. 5,6 mm
a)
b)
c)
d)

(opór języka spustowego minimum 1kg)

Tarcza sportowa ( TS-2 )
Postawa stojąca, można strzelać oburącz.
Odległość – 25m
Strzału próbne 3 w czasie 2 minut (zaklejane)
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e) Strzały oceniane 20, do dwóch tarcz po 10 strzałów do tarczy, w czasie 10 min
(dwie serie po 5 minut).
Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację zespołową i indywidualną konkurencji
programowej bez względu na wiek i płeć zawodnika.
2) Miejsce zawodnika w rozegranej konkurencji określa suma uzyskanych punktów serii
20 strzałów.
3) Miejsce zespołu w rozegranej konkurencji określa suma uzyskanych punktów serii
20 strzałów trzech zawodników drużyny.
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS.
Nagrody i wyróżnienia:
W klasyfikacji zespołowej:
1) Za zajęcie miejsc I – VI drużyny otrzymują dyplomy.
2) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi, (puchary, itd.) ufundowanymi przez organizatora.
W klasyfikacji indywidualnej:
1) Za zajęcie miejsc I – VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
2) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi, (puchary, itd.) ufundowanymi przez organizatora.
Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
2) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
3) Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywa uczestnik zawodów.
Różne.
1) Warunkiem przeprowadzenia punktacji danej konkurencji jest udział minimum 6 zawodników
2) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” w raz z aktualnymi aneksami.

V. Zawody zespołowe pistolet dużego kalibru
Cel zawodów:
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
2) Umożliwienie Braciom Kurkowym podnoszenia poziomu sportowego.
3) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
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Organizator zawodów:
Lokalne Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Termin i miejsce zawodów:
Terminy przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz strzelań Okręgów
ZKBS RP oraz OZSS.
Miejsce przeprowadzanych zawodów to Brackie lub inne strzelnice kulowe.
Uczestnictwo:
1) W zawodach biorą udział trzyosobowe zespoły. Dopuszcza się start indywidualny.
2) W zawodach startują Bracia Kurkowi, Kandydaci na Braci Kurkowych, Kadeci oraz
osoby zaproszone bez względu na wiek i płeć.
3) Ilość zgłaszanych zespołów i zawodników dowolna.
4) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
5) Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach w poszczególnych konkurencjach
podawane jest do organizatora zawodów w terminie ustalonych w programie
zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
2) Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i
inne podobne działające urządzenia
3) Macierzyste Bractwa zaopatrują zawodników w Broń i amunicję.
4) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
5) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym
do 10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.
6) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później
niż do 30 minut po zakończeniu danej konkurencji.
7) Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na
protest są ostateczne.
8) Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
9) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję w
porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanych.
10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki
słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju
wyczynowego sportu strzeleckiego (kurtek, spodni, butów).
Konkurencje rozgrywane podczas zawodów :
1) Pistolet lub rewolwer centralnego zapłonu kal. 7,62–11,43 (opór języka spustowy minimum 1 kg)
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a)
b)
c)
d)
e)

Tarcza sportowa ( TS-2 )
Postawa stojąca, można strzelać oburącz.
Odległość – 25m
Strzału próbne 3 w czasie 2 minut (zaklejane)
Strzały oceniane 20, do dwóch tarcz po 10 strzałów do tarczy, w czasie 10 min
(dwie serie po 5 minut).

Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację zespołową i indywidualną konkurencji
programowej bez względu na wiek i płeć zawodnika.
2) Miejsce zawodnika w rozegranej konkurencji określa suma uzyskanych punktów serii
20 strzałów.
3) Miejsce zespołu w rozegranej konkurencji określa suma uzyskanych punktów serii
20 strzałów trzech zawodników drużyny.
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS.
Nagrody i wyróżnienia:
W klasyfikacji zespołowej:
1) Za zajęcie miejsc I – VI drużyny otrzymują dyplomy.
2) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi, (puchary, itd.) ufundowanymi przez organizatora.
W klasyfikacji indywidualnej:
1) Za zajęcie miejsc I – VI zawodnicy otrzymują dyplomy.
2) Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi, (puchary, itd.) ufundowanymi przez organizatora.
Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
2) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
3) Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywa uczestnik zawodów.
Różne.
1) Warunkiem przeprowadzenia punktacji danej konkurencji jest udział minimum 3 zawodników
2) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” w raz z aktualnymi aktualnymi aneksami.

VI. Strzelanie do tarcz okolicznościowych
– karabin sportowy bocznego zapłonu
Cel zawodów:
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
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2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.
Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Termin i miejsce zawodów:
Termin przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz strzelań Bractwa
lub kalendarz strzelań Okręgów ZKBS RP.
Miejsce przeprowadzanych zawodów to strzelnica kulowa wskazana przez organizatora
zawodów.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować Bracia Kurkowi oraz zaproszeni goście
bez względu na wiek i płeć w liczbie nieograniczonej.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów
posługiwania się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach podawane jest do organizatora zawodów w
terminie ustalonych w programie zawodów.

Zasady przeprowadzania zawodów:
1) Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
2) Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i
inne podobne działające urządzenia
3) Macierzyste Bractwa zaopatrują zawodników w Broń i amunicję.
4) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
5) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym
do 10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.
6) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później
niż do 15 minut po zakończeniu konkurencji.
7) Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na
protest są ostateczne.
8) Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
9) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję w
porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanych.
10) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki
słuchu.
11) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju sportu
strzeleckiego wyczynowego (kurtek, spodni, butów).
12) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
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Program zawodów:
Eliminacje:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm)
a) Tarcza sportowa ( TS-1 )
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów
c) Odległość – 50m
d) Strzały próbne 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut.
Finał:
Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) , lub karabin czarnoprochowy
rozdzielnego ładowania – rodzaj broni według ustaleń organizatora zawodów.

.
a) Tarcza drewniana kołkowana
b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się z korzystania z pasów.
c) Odległość – 50 m.
d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym.
Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
zawodnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin
z ośmiostrzałowej serii.
3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS.
Nagrody i wyróżnienia:
1)
2)
3)
4)

Za zajęcie I miejsca: tarcza drewniana kołkowana, puchar , dyplom.
Za zajęcie II-III miejsca: puchar, dyplom.
Za zajęcie IV-X miejsca: dyplom.
Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez organizatora.

Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
2) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
4) Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywa sam uczestnik zawodów.
Różne.
1) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” w raz z aktualnymi aneksami.
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VII. Strzelanie do tarcz okolicznościowych
– pistolet (rewolwer) sportowy bocznego zapłonu

Cel zawodów:
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych
2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego.
3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych.
Organizator zawodów:
Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
Termin i miejsce zawodów:
Termin przeprowadzenia zawodów określa aktualny kalendarz strzelań Bractwa
lub kalendarz strzelań Okręgów ZKBS RP.
Miejsce przeprowadzanych zawodów to strzelnica kulowa wskazana przez organizatora
zawodów.
Uczestnictwo:
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować Bracia Kurkowi oraz zaproszeni goście bez
względu na wiek i płeć w liczbie nieograniczonej.
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania
się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy.
3) Zgłoszenie imienne do udziału w zawodach podawane jest do organizatora zawodów w
terminie ustalonych w programie zawodów.
Zasady przeprowadzania zawodów:
1)
2)
3)
4)

Podczas zawodów można używać broni różnych typów, sprawnej technicznie,
zgodnej z przepisami technicznymi dotyczącymi parametrów broni przewidzianej
do konkurencji.
Nie dopuszcza się broni wyposażonej w kolimatory, lunety, kompensatory odrzutu i inne
podobne działające urządzenia
5) Macierzyste Bractwa zaopatrują zawodników w Broń i amunicję.
6) Zawodnicy mogą używać broni i amunicji własnej.
7) Protesty w sprawie oceny wyników są bezpłatne i ustnie składane osobom funkcyjnym do
10 minut po ogłoszeniu wstępnych rezultatów.
8) Protesty w sprawie oceny wyników będą rozstrzygane na bieżąco jednak nie później niż do
15 minut po zakończeniu konkurencji.
9) Decyzje sędziów oceniających w zakresie wartości przestrzelin po upływie czasu na protest
są ostateczne.
10) Każde naruszenie Regulaminu Strzelnicy oraz Zasad Bezpieczeństwa, będzie karane
dyskwalifikacją.
11) W sprawach spornych innych niż wartość przestrzelin organizator podejmie decyzję w
porozumieniu z PZSS lub ZKBS RP, a o swojej decyzji poinformuje zainteresowanych.
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12) Podczas strzelania zawodnicy obowiązkowo stosują okulary ochronne oraz ochronniki
słuchu.
13) Podczas zawodów nie dopuszcza się stosowania górnej jak i dolnej części stroju sportu
strzeleckiego wyczynowego (kurtek, spodni, butów).
14) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika
obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa.
Program zawodów:
Eliminacje:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) (opór języka spustowego
minimum 1 kg)

a)
b)
c)
d)

Tarcza sportowa ( TS-2 )
Postawa stojąca, można strzelać oburącz
Odległość – 25m
Strzały próbne 3 w czasie 3 minut i 5 strzałów w czasie 5 minut.

Finał:
Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) (opór języka spustowego
minimum 1 kg) , lub pistolet (rewolwer) czarnoprochowy rozdzielnego ładowania
– rodzaj broni według ustaleń organizatora zawodów.

.
a)
b)
c)
d)

Tarcza drewniana kołkowana
Postawa stojąca, można strzelać oburącz
Odległość – 25 m.
Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym.

Klasyfikacja:
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć
zawodnika.
2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów pięciu najlepszych przestrzelin
z ośmiostrzałowej serii.
3) Do finału wchodzi dziesięciu najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji.
4) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje regulamin PZSS.
Nagrody i wyróżnienia:
1)
2)
3)
4)

Za zajęcie I miejsca : tarcza drewniana kołkowana , puchar , dyplom.
Za zajęcie II – III miejsca : puchar , dyplom
Za zajęcie IV- X miejsca : dyplom
Dopuszcza się dodatkowo nagradzanie wyróżnionych miejsc nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez organizatora.

Zady finansowania:
1) Koszty organizacyjne pokrywa bezpośredni organizator zawodów.
2) Organizator zawodów pokrywa koszt nagród (puchary, medale, dyplomy itd..)
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3) Koszty uczestnictwa w zawodach pokrywa sam uczestnik zawodów.
Różne.
1) W sprawach nie objętych regulaminem, zastosowanie mają przepisy zawarte w części
„Postanowienia ogólne” w raz z aktualnymi aneksami.
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