
Strzelanie „ TARCZA  PLEBISCYTOWA ” 

 

 Cel zawodów:  

1) Upamiętnienie setnej rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego. 

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: 05.06.2021r. (sobota), godzina 14.30; strzelnica Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.  

 

Uczestnictwo: 

1) Do udziału w zawodach mogą przystępować wyłącznie Bracia Kurkowi, Kadeci. 

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

się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy i bezwzględnego wykonywania 

poleceń prowadzącego strzelanie. 

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), 

1) Tarcza olimpijska (TS-1). 

2) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów. 

3) Odległość – 50m. 

4) Strzały: osiem strzałów w czasie 8 minut. 

5) Broń i amunicja własna lub organizatora. 

             

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

1) Tarcza drewniana malowana. 

2) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów. 

3) Odległość –50 m. 

4) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie 1 minuty. 

5) Broń i amunicja własna lub organizatora. 

6) W przypadku dużej liczby zawodników i długiego czasu rozgrywania konkurencji organizator 

może zrezygnować z rozegrania finału. 

           

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) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje komisja sędziowska. 

 



 

 Nagrody i wyróżnienia: 

1) Za zajęcie I miejsca – puchar, tarcza drewniana, dyplom. 

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

3) Za zajęcie IV –X miejsca  – dyplomy. 

 

 

 

Strzelanie „ TARCZA III POWSTANIE ŚLĄSKIE ” 

 

Cel zawodów:  

1) Upamiętnienie setnej rocznicy plebiscytu i III powstania śląskiego. 

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: 05.06.2021r. (sobota), godzina 14.30; strzelnica Kurkowego       

Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.  

 

Uczestnictwo: 

1) Do udziału w zawodach mogą przystępować wyłącznie Bracia Kurkowi, Kadeci.   

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

się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicyi bezwzględnego wykonywania 

poleceń prowadzącego strzelanie. 

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): 

1) Tarcza olimpijska (TS-1). 

2) Postawa stojąca, z wolnej ręki, nie dopuszcza się korzystania z pasów. 

3) Odległość –50 m. 

4) Strzały: osiem strzałów w czasie 8 minut. 

5) Broń i amunicja własna lub organizatora. 

 

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

1) Tarcza drewniana malowana. 

2) Postawa stojąca, z wolnej ręki, dopuszcza się trzymanie broni oburącz. 

3) Odległość – 50 m. 

4) Jeden strzał do tarczy kołkowanej w czasie 1 minuty. 

5) Broń i amunicja własna lub organizatora 

6) W przypadku dużej liczby zawodników i długiego czasu rozgrywania konkurencji organizator 

może zrezygnować z rozegrania finału.   

 



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) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje komisja sędziowska. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

1) Za zajęcie I miejsca – puchar, tarcza drewniana, dyplom. 

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

3) Za zajęcie IV –X miejsca  – dyplomy. 

 

 

Strzelanie „POWSTANIA ŚLĄSKIE” 

 

Cel zawodów:  

1) Upamiętnienie wszystkich trzech powstań śląskich.  

2) Popularyzacja strzelectwa sportowego wśród mieszkańców Tarnowskich Gór. 

3) Integracja mieszkańców Tarnowskich Gór. 

4) Kontynuacja tradycji strzelań okolicznościowych. 

 

Organizator zawodów: Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach. 

 

Termin i miejsce zawodów: 05.06.2021 r. (sobota), godzina 14.30; strzelnica Kurkowego       

Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 6.  

 

Uczestnictwo: 

1) Do udziału w zawodach mogą przystępować mieszkańcy Tarnowskich Gór zaproszeni finaliści 

gry miejskiej. 

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

się bronią palną oraz bezpiecznego przebywania na strzelnicy i bezwzględnego wykonywania 

poleceń prowadzącego strzelanie 

   

Program zawodów:  

 

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

1) Tarcza olimpijska (TS-2). 

2) Postawa stojąca, z wolnej ręki. 

3) Odległość – 25m. 

4) Strzały: osiem strzałów w czasie 8 minut. 

5) Broń i amunicja 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. 

4) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności decyduje komisja sędziowska. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 

1) Za zajęcie I miejsca – puchar, dyplom. 

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

3) Za zajęcie IV –X miejsca  – dyplomy. 

 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


