
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

w Tarnowskich Górach 

                   

zaprasza 

na 

uroczyste zawody strzeleckie 

o 

Srebrnego Gwarka 

Szablę Hetmańską 

Tarczę Charytatywną 

Kaganek Gwarka 

 

oraz 

na pochód historyczny  

z okazji „Dni Tarnogórskich Gwarków” 

 

8 - 9 września 2018 roku 

Program: 

8.09  (sobota) – zawody strzeleckie: 

9.00 – Strzelanie o tytuł Króla Kurkowego  

Bractwa Strzeleckiego 

w Tarnowskich Górach  

(tylko członkowie Bractwa tarnogórskiego) 

11.00 – rozpoczęcie zawodów strzeleckich   

9.09  (niedziela)  

10.00 – uroczysty pochód historyczny ulicami 

miasta  



Strzelanie o „Srebrnego Gwarka” 

fundator: Król KBS w Tarnowskich Górach Janusz Szreoter 
 

Cel zawodów:   
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych 

2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego. 

3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych. 

Organizator zawodów:  

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach. 

Termin i miejsce zawodów: 

8.09.2018r. (sobota), godzina 10.00; strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.  

Uczestnictwo: 
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować wyłącznie Bracia Kurkowi oraz Kadeci. 
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się 

bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy. 

3) 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) Tarcza olimpijska (TS-1); 

b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów; 

c) Odległość – 50m; 

d) Strzały: osiem  strzałów w czasie 8 minut; 

e) Broń i amunicja własna lub organizatora. 

Finał: 

Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): 
a) Tarcza drewniana malowana; 

b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów; 

c) Odległość – 50 m; 

d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym; 

e) Broń i amunicja własna lub organizatora 

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 komisja sędziowska. 

Nagrody i wyróżnienia: 
1) Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, Srebrny Gwarek, dyplom. 

2) Za zajęcie II i III miejsca – puchar, dyplom. 

3) Za zajęcie IV – X  miejsca – dyplomy. 

 

 

 

Strzelanie o „Szablę Hetmańską” 

fundator: Hetman KBS w Tarnowskich Górach Andrzej Janicki 
 

Cel zawodów:   
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych 

2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego. 

3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych. 

Organizator zawodów:   

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach.. 

Termin i miejsce zawodów: 

8.09.2018r. (sobota), godzina 10.00; strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6. 

Uczestnictwo: 
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować wyłącznie Bracia Kurkowi oraz Kadeci. 
2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się 

bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy. 

3) 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)   
a) Tarcza olimpijska (TS-4); 

b)  Postawa stojąca, można strzelać oburącz; 

c)  Odległość – 25m; 

d)  Strzały: osiem strzałów w czasie 8 minut; 

e)  Broń i amunicja własna lub organizatora. 

Finał: 

Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): 
a) Tarcza drewniana malowana; 

b) Postawa stojąca, można strzelać oburącz; 

c) Odległość – 25 m; 

d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym; 

e) Broń i amunicja własna lub organizatora 

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 komisja sędziowska.  

Nagrody i wyróżnienia: 
1) Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, Szabla Hetmańska, dyplom.  

2) Za zajęcie II i III miejsca – puchar, dyplom. 

3) Za zajęcie IV – X miejsca– dyplomy. 

 

 

 



Strzelanie do Tarczy Charytatywnej 

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach. 
 

Opłata 10zł (za 1 szt. tarczy) – jest możliwość dokupywania tarcz. 
 

Cel zawodów:   
1) Popularyzacja strzelectwa sportowego. 

2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego. 

3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych. 

 

Organizator zawodów:  

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach. 

 

Termin i miejsce zawodów: 

8.09.2018r. (sobota), 

strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  

w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.  

 

Uczestnictwo: 
1) Do udziału w strzelaniu zapraszamy wszystkich uczestników imprezy. 

2) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się 

bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy. 

Program zawodów:   

Eliminacje:   

Karabin sportowy (boczny zapłon kal. 5,6 mm) : 
a) Tarcza olimpijska (TS-1); 

b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów; 

c) Odległość – 50m; 

d) Strzały 3 w czasie 3 minut; 

e) Broń i amunicja własna lub organizatora. 

f) Istnieje możliwość dokupywania tarcz. 

Finał: 

Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm): 
a) Tarcza drewniana malowana; 

b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów; 

c) Odległość – 50 m; 

d) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie nieograniczonym; 

e) Broń i amunicja własna lub organizatora. 

Klasyfikacja: 
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć 

zawodnika. 

2) Miejsce zawodnika określa suma uzyskanych punktów trzech przestrzelin. 

3) Do finału wchodzi sześciu  najlepszych strzelców wyłonionych drogą eliminacji. 

Nagrody i wyróżnienia: 
1) Za zajęcie I miejsca – tarcza drewniana, dyplom. 

2) Za zajęcie II i III miejsca – dyplom. 

KADECI 

Strzelanie o „Kaganek Gwarka” 

Fundator: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach 
Cel zawodów:   

1) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród Braci Kurkowych 

2) Integracja Brackiego środowiska strzeleckiego. 

3) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych. 

Organizator zawodów: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach. 

Termin i miejsce zawodów: 

8.09.2018r. (sobota), godzina 10.00; strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.  

Uczestnictwo: 
1) Do udziału w zawodach mogą przystępować tylko Kadeci. 

2) Wiek Kadeta od 15 do 25 lat (15 lat ukończone, 25 lat nie ukończone). 

3) Dopuszcza się do udziału w zawodach strzeleckich Kadetów poniżej 15 roku życia posiadających 

licencję zawodniczą PZSS. 

4) Kadeci biorący udział w strzelaniu muszą być w towarzystwie opiekuna prawnego lub posiadać 

pisemną zgodę rodziców do udziału w zawodach strzeleckich. 

5) Od uczestników zawodów wymaga się znajomości i przestrzegania przepisów posługiwania się 

bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy. 

6) Podczas części oficjalnej zawodów (otwarcie, finał, wręczanie nagród itd.) zawodnika 

obowiązuje kompletny oficjalny strój swego Bractwa. 

Program zawodów:   

Eliminacje:    
a) Tarcza: 

- „Srebrnego Gwarka” / Karabin sportowy (boczny zapłon, kal. 5,6 mm) 

- „Szabla Hetmana” / Pistolet (rewolwer) sportowy (boczny zapłon, kal. 

5,6 mm) 

b) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów; 

c) Odległość – 50m / 25m; 

d) Strzały: osiem strzałów w czasie  8  minut; 

e) Broń i amunicja własna lub organizatora. 

Klasyfikacja: 
1) Podczas zawodów prowadzi się klasyfikację indywidualną bez względu na wiek i płeć 

zawodnika. 

2) Miejsce zawodnika określa łączna suma uzyskanych punktów z tarczy „Srebrnego Gwarka”          

i tarczy „Szabli Hetmańskiej” z pięciu najlepszych przestrzelin z ośmiostrzałowej serii. 

3) Gdy uzyskano tą samą ilość punktów o kolejności decyduje komisja sędziowska. 

Nagrody i wyróżnienia: 
1) Za zajęcie I miejsca – Kaganek Gwarka (puchar), dyplom. 

2) Za zajęcie II - X miejsca – dyplomy. 

 

 

 

 

 



Opłata dla Braci za udział w zawodach strzeleckich z tradycyjnym 

tarnogórskim poczęstunkiem brackim wynosi 90zł. 

Opłata dla Kadetów za udział w zawodach strzeleckich z tradycyjnym 

tarnogórskim poczęstunkiem brackim wynosi 40zł. 

Osoby, które  nie biorą udziału w zawodach strzeleckich - odpłatność 30zł. 

Dokupywanie tarcz:  

Tarcza Charytatywna  1szt. za 10zł. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian  

w regulaminach. 

 

W  niedzielę  serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pochodzie 

historycznym ulicami miasta, organizowanym z okazji „Dni Tarnogórskich 

Gwarków” – imprezy miejskiej, będącej jedną z największych i najstarszych  

na Śląsku. 

 

Podczas przemarszu odbywa się palba z broni czarnoprochowej oraz armat. 

Po zakończeniu pochodu zapraszamy uczestników pochodu na „obiad bracki”. 

Ze względów logistycznych talony na obiad bracki będą wydawane tylko 

uczestnikom pochodu na terenie jednostki wojskowej. 

Dla osób nie biorących udziału w pochodzie istnieje możliwość wykupienia 

obiadu na terenie strzelnicy (do wyczerpania zapasów).  

 

Zbiórka uczestników pochodu 9.30 w siedzibie bractwa przy ul. Towarowej 6.  

Pochód rusza z terenu Jednostki Wojskowej przy ul. Opolskiej o godz. 10.30. 

Zwracamy się z gorącą prośbą o przywiezienie swojej artylerii brackiej oraz 

broni czarnoprochowej. 

 

Zawody są zgłoszone do kalendarza strzelań ŚZSS  

z obserwatorem PZSS. 

 

Prosimy o podanie ilości braci uczestniczących w imprezie w terminie  

do 3 września 2018 roku. 

 

Informacji udzielają i zgłoszenia w zawodach przyjmują: 

Brat Hetman Andrzej Janicki   nr tel. 600 366 628 

Brat Sekretarz Krzysztof Koszowski  nr tel. 602 481 038 

e-mail: kbs.tgory@onet.pl ; adres strony internetowej: www.kbs.tgory.pl 
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