
Regulamin Strzelania Królewskiego 2014
Bractwa Strzeleckiego w Głogówku

Ja, niżej podpisany król Bractwa Strzeleckiego w Głogówku ad 2013 ustalam co następuje:

  1. Zawody strzeleckie o tytuł króla odbywają się zgodnie z przyjętym przez zacną brać 
      strzelecką obyczajem w Zielone Świątki, zasady Strzelania Królewskiego ustala panujący
      król i obwieszcza je zacnej braci strzeleckiej.

  2. Z uwagi na prześwietny i doniosły charakter tych zawodów uczestniczyć w nich mogą tylko
      przynależący do Bractwa Strzeleckiego w Głogówku, którzy aktualnie opłacili składkę
      członkowską.

  3. Obecność obowiązkowa, obowiązuje strój galowy i kapelusz.

  4. Rozpoczęcie zawodów obwieszczane jest przez panującego Króla poprzez odczytanie
      Regulaminu Strzelania Królewskiego. 

  5. Wyłonienie finalistów odbywa się drogą wcześniejszych strzelań kwalifikacyjnych.

  6. Lista startowa zamykana jest w momencie oddania pierwszego strzału kwalifikacyjnego.

  7. Strzelanie kwalifikacyjne odbywa się z karabinu sportowego w postawie stojącej na
      dystansie 50m. 5 strzałów ocenianych z broni, która znajduje się na stanowisku
      strzeleckim. Broń została uprzednio przestrzelona na tym dystansie.

  8. Stanowiska strzeleckie wyznaczane są drogą losowania.

  9. Kwalifikacje odbywają się turami.

10. Do każdej następnej tury przechodzi połowa uczestniczących, w kolejności uzyskanych
      wyników (w przypadku gdy tura strzelających ma liczbę nieparzystą to połowa plus jeden).

11. Kwalifikacje odbywają się aż do wyłonienia dziesięciu finalistów.

12. Strzelanie finałowe odbywa się z muszkietu na dystansie 50 m w postawie stojącej
      po jednym strzale do ozdobnej tarczy kołkowanej.

13. W przypadku oddania strzału finałowego poza pole tarczy numerycznej zawodnik wnosi
      opłatę w wysokości 50 zł.

14. Kolejność finału ustalana jest na podstawie uzyskanych wyników według obowiązujących
      zasad strzelań sportowych. W sprawach spornych mierzona będzie odległość 
      od środka tarczy. Pierwsza piątka zdobywa następujące tytuły:
                    I    miejsce   -  król bractwa
                    II   miejsce   -  pierwszy marszałek
                    III  miejsce  -  drugi marszałek
                    IV   miejsce  -  pierwszy giermek
                    V    miejsce  -  drugi giermek

15. Po strzelaniu finałowym i wyłonieniu króla, następuje uroczyste jego zaprzysiężenie
     według ustalonego wcześniej przez zacną brać strzelecką ceremoniału.

16. Król, jak karze obyczaj, wypełnia obowiązki godnie i korzysta z praw nadanych mu przez
      brać strzelecką,  przynosząc sławę Bractwu Strzeleckiemu gdziekolwiek przebywa.

17. Sprawy sporne regulaminu Strzelania Królewskiego rozstrzyga aktualnie panujący król.


