Regulamin strzelań o tytuł Europejskiego Króla Strzelców i Europejskiego
Króla Młodzieżowego - Leudal 2018
Założenia wstępne
Europejskie Strzelanie Królewskie ( turniej strzelecki o tytuł Europejskiego króla Strzelców
Historycznych i Europejskiego Króla Młodzieżowego) co do sposobu strzelania, odbywa się
według lokalnych tradycji organizatora.
Broń zostanie udostępniona na miejscu. Używanie własnej broni jest zakazane.
Zgłoszenia uczestnictwa w Europejskim Strzelaniu Królewskim odbywają się wyłącznie
poprzez Sekretarzy Regionów.
W niniejszym regulaminie ze względów językowych używana będzie tylko forma męska, lecz
odnosi się to do obojga płci.
Zapisy do Europejskiego Strzelania Królewskiego
− Zgłoszenia osób mających wziąć udział w turnieju strzeleckim członkowie EGS
( krajowe lub regionalne federacje bractw strzeleckich) zobowiązane są przekazać
Sekretarzom Regionalnym do dnia 15 czerwca włącznie w roku, w którym odbywa się
turniej.
− Po tym terminie nie jest możliwe zgłoszenie jakiekolwiek uczestnictwa.
− Wraz ze zgłoszeniem będą pobierane opłaty.
I tak: od strzelających o tytuł Europejskiego Króla Strzelców opłata w wysokości 10 €
oraz wpisowe w wysokości 10 € ( łącznie 20 € ); od strzelających o tytuł Europejskiego
Króla Młodzieżowego odpowiednio 10 € i 5 € ( razem 15 €).
− Sekretarze Regionalni są odpowiedzialni za zebranie danych osób mogących wziąć
udział w Europejskim Strzelaniu Królewskim.
− Sekretarze Regionalni są zobowiązanie przekazać zgłoszenia uczestniczących w
Europejskim Strzelaniu Królewskim Sekretarzowi Generalnemu EGS. Następnie
Sekretarz Generalny przekaże organizatorom oraz Komisji Strzelań Królewskich
ostateczną listę uczestników strzelań do dnia 15 lipca.
− Z ostatecznej listy zostaną wykreślone te osoby, które do dnia 1 lipca nie uiściły
stosownych, wymienionych wyżej opłat.
Warunki uczestnictwa:
Poszczególne regiony we własnym zakresie ustalają, którzy królowie bractw względnie innych
zarejestrowanych struktur oraz którzy członkowie młodociani zostaną dopuszczeni do
Europejskiego Strzelania Królewskiego. Regulaminy poszczególnych regionów powinny
uzyskać akceptację organów EGS.
Podstawową zasadą dopuszczającą do uczestnictwa jest fakt, że zgłoszone osoby uzyskały
tytuł królewski w ciągu ostatnich 3 lat oraz to, że nie brały one udziału w ostatnim Europejskim
Strzelaniu Królewskim.
Wiek uprawniający uczestników do strzelania o tytuł Europejskiego Króla Młodzieżowego jest
ustalany przez poszczególne regiony.
Uczestnicy, aby wziąć udział w turnieju muszą spełnić następujące warunki:
− Każdy z uczestników w momencie zgłoszenia, musi być pełnoprawnym członkiem
bractwa strzeleckiego, które jest członkiem federacji należącej do EGS. Zarówno
bractwo jak i federacja nie może zalegać ze składkami.
− Każdy z uczestników turnieju powinien być członkiem delegacji swojego macierzystego
bractwa w liczbie co najmniej umundurowanych 6 osób ( wskazane ze sztandarem ) i

być zgłoszona organizatorowi do udziału w uroczystym przemarszu.
− Uczestnicy są zobowiązani, podczas trwania turnieju, do noszenia regulaminowego
ubioru swojego macierzystego bractwa wraz w odznaczeniami.
− Uczestnicy Europejskiego Strzelania Królewskiego bezwzględnie nie mogą znajdować
się pod wpływem alkoholu ( zero promila). Wszystkich uczestników obowiązuje
całkowity zakaz spożywania alkoholu w czasie całego trwania turnieju. Uczestnicy
będący pod wpływem alkoholu lub go spożywający, zostaną wykluczeni natychmiast z
turnieju. Decyzję tę podejmuje niezwłocznie Komisja Strzelań Królewskich i nie
podlega ona zaskarżeniu.
Zgłoszonym kandydatom zostanie przesłany od Sekretarza Generalnego dokument
potwierdzający prawo do udziału w turnieju. Wskazane jest aby to potwierdzenie przedłożyć
przy zgłoszeniu się w rejestracji.
Rejestracja strzelających o tytuł Europejskiego Króla Strzelców i Króla Młodzieżowego:
Uczestnicy strzelania mają obowiązek zgłoszenia się w sobotę w trakcie Europejskich
Spotkań między godziną 9:00 a 11:00 na strzelnicy, w do tego celu przewidzianym biurze u
swojego Sekretarza Regionalnego. W tym miejscu nastąpi końcowa rejestracja oraz ustalenie
kolejności w eliminacjach.
Ze względów organizacyjnych kolejność eliminacji może zostać ustalona wcześniej pod
nadzorem Komisji Strzelań Królewskich.
Podczas rejestracji wymagane jest przedstawienie do wglądu dokumentu tożsamości
uczestnika (dowód osobisty lub paszport). W przeciwnym razie uczestnictwo w strzelaniu nie
jest możliwe.
Obowiązki organizatorów:
Zadaniem organizatorów jest:
− Przygotowanie odpowiednio dużego i dobrze oznaczonego pomieszczenia, w którym
nastąpi rejestracja uczestników. Pomieszczenie to powinno zostać zaopatrzone w
odpowiednią ilość stołów i krzeseł dla stanowisk poszczególnych regionów.
Pomieszczenie to powinno być w wyraźny sposób oznakowane.
Można jednak odstąpić od tego wymogu, jeśli na podstawie wcześniejszej rejestracji
decyzję taką poweźmie Komisji Strzelania Królewskiego po 1 sierpnia, ale przed
rozpoczęciem rejestracji.
− Zapewnić uczestnikom turnieju odznaczenia pamiątkowe lub inne pamiątki z
wydarzenia.
Obowiązki regionów:
− Sekretarz Regionalny jest zobowiązany zapewnić skład osobowy zespołu
prowadzącego strzelanie. Zespół ten powinien składać się z osób, które znają języki
regionu i mogą bez problemu komunikować się z uczestnikami.
− Każdy region deleguje do składu zespołu prowadzącego rejestrację i strzelanie co
najmniej dwie osoby, do których zadań należą wszelkie sprawy zwiane z
kontrolowaniem listy, wprowadzaniem ewentualnych poprawek oraz przekazaniem
odznaczeń pamiątkowych.
− Osoby te nie mogą jednocześnie brać udziału w turnieju strzeleckim.
− Sekretarze Regionalni udzielą tym osobom instruktażu, podczas którego zostaną im
przekazane wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przebiegu wszystkich
strzelań.
Rundy eliminacyjne:
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiego rodzaju zezwoleń

administracyjnych oraz zachowanie norm bezpieczeństwa podczas organizacji turnieju.
Stanowiska strzeleckie
− Organizator jest zobowiązany zabezpieczyć dla każdego regionu wystarczającą liczbę
stanowisk strzeleckich (przyjmuje się jako podstawowe kryterium: około 50 strzelców
na jedno stanowisko strzeleckie).
− Na rundę eliminacyjną przewidzianych jest z reguły co najmniej 15 stanowisk
strzeleckich, dla których organizator zapewnia wystarczającą ilość broni oraz amunicji.
− Każde stanowisko strzeleckie powinno być wyposażone w stolik oraz co najmniej dwa
krzesła a w razie gorszej pogody stanowiska powinny być zadaszone.
− Stanowiska strzeleckie powinny być zaopatrzone w wystarczającą ilość napojów
chłodzących dla uczestników.
− Organizator zobowiązuje się zapewnić bezpośrednio na strzelnicy ( najlepiej tam gdzie
odbędzie się strzelanie finałowe) pomieszczenie służące za sekretariat. W tym
pomieszczeniu powinna znajdować się odpowiednia ilość stołów oraz krzeseł dla około
35 osób. Pomieszczenie to powinno być zaopatrzone w aparaturę nagłaśniającą.
Rozdzielenie stanowisk strzeleckich siatką i taśmą:
− Organizator jest zobowiązany do widocznego wydzielenia i odgrodzenia stanowisk
strzeleckich, tak aby zapewnić bezpieczeństwo również widzom.
Wewnątrz tej wygrodzonej strefy mogą znajdować się wyłącznie Sekretarze
Regionalni, członkowie Komisji Strzelań Królewskich EGS, sędziowie stanowiskowi
oraz uprawnieni uczestnicy królewskiego turnieju.
Poszczególne stanowiska strzeleckie powinny być od siebie odgrodzone.
− Przy każdym stanowisku strzeleckim powinien znajdować się co najmniej jeden sędzia
stanowiskowy odpowiedzialny za broń oraz amunicję. Sędziowie stanowiskowi są
odpowiedzialni za ładowanie broni, stoją na straży przestrzegania zasad strzelania
zgodnego z miejscowym regulaminem strzeleckim oraz przestrzegania zasad
bezpieczeństwa.
Początek rund eliminacyjnych:
− Zarejestrowani już uczestnicy strzelań królewskich powinni najpóźniej o godzinie 11:30
zgłosić się na stanowiskach u Sekretarzy Regionalnych.
− Rundy eliminacyjne rozpoczną się najpóźniej o godzinie 12:00.
Zakończenie eliminacji:
− Sekretarze Regionalni są odpowiedzialni za bezzwłoczne przekazanie do sekretariatu
protokołów z poszczególnych stanowisk strzeleckich sporządzonych przez sędziów
stanowiskowych.
− Sekretarze Regionalni sprawdzają na podstawie list startowych, czy spełnione zostały
wszystkie wymogi do wzięcia udziału w strzelaniu finałowym.
− Na każde stanowisko strzeleckie w rundzie eliminacyjnej strzelania królewskiego
powinno brać udział maksymalnie 50 osób. Jeśli to jest możliwe, to przy jednym
stanowisku strzeleckim powinny strzelać tylko osoby z jednego regionu.
− Jeśli poszczególne regiony nie ustalą innych zasad obowiązujących w rundzie
eliminacyjnej, do finału kwalifikują się po dwóch strzelców przed i dwóch strzelców po
tym strzelającym, który strącił ostatnią część kura/ptaka.
− Łącznie po zakończeniu rundy eliminacyjnej w finale uczestniczyć będzie co najmniej
30 uczestników w tym z regionu 1 co najmniej 10 osób oraz po 5 uczestników z
pozostałych regionów, łącznie jednak nie więcej niż 10% wszystkich uczestników z
każdego regionu.
− Przy strzelaniu tytuł Europejskiego Króla Młodzieżowego obowiązują te same zasady
co przy strzelaniu królewskim.

Runda finałowa:
Losowanie
− Losowanie kolejności strzelców odbywa się w obecności Sekretarzy Regionalnych w
sekretariacie około godziny 14:30.
Początek finału
− Finały rozpoczynają się o godzinie 15:30 i powinny się zakończyć około godziny 17:00.
− Finał królewski rozpoczyna się strzałami zaproszonych gości honorowych. Zostaną
one zapowiedziane przez Prezydenta EGS oraz organizatora.
− Bezpośrednio po strzałach honorowych rozpocznie się finał Europejskiego Strzelania
Królewskiego. Ten ze strzelców, który strąci ostatni kawałek drewna ze słupa zostanie
nowym Europejskim Królem Strzelców Historycznych lub Królem Młodzieżowym.
Europejski Król Strzelców Historycznych i Europejski Król Młodzieżowy :
− Urzędującym Królowi Europejskiemu i Młodzieżowemu będzie od ich przyjazdu
towarzyszył podczas całego trwania Spotkań Ceremoniarz EGS albo osoba przez
niego delegowana.
− Organizator przedstawia nowemu Europejskiemu Królowi Strzelców/Europejskiemu
Królowi Młodzieżowemu ewentualną jego asystę. Osoby tworzące asystę powinny
zostać uprzednio zgłoszone w sekretariacie.
Tytuł Europejskiego Króla Strzelców Historycznych ( Króla Młodzieżowego) każdy strzelec
może uzyskać tylko jeden raz.
Osoby, które już ten tytuł uzyskały nie mają prawa brać udziału w turnieju królewskim.
Jeśli były Europejski Król Młodzieżowy po przekroczeniu odpowiedniego wieku spełnia
warunki swojego regionu do strzelania królewskiego, może on brać udział w strzelaniu o
godność Europejskiego Króla Strzelców.
Komisja Strzelań Królewskich EGS:
− Członkowie Komisji kontrolują zapisy, losowanie kolejności i całość strzelania.
− Komisja odpowiada za wszystkie decyzje dotyczące strzelań, zarówno przed jak i w
trakcie turnieju. Jej decyzje są wiążące dla organizatora.
− Komisja ma prawo przy stwierdzeniu nieprawidłowości wykluczyć uczestników ze
strzelania. W tej kwestii decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna.
− Komisja towarzyszy nowemu Europejskiemu Królowi Strzelców i Europejskiemu
Królowi Młodzieżowemu wraz z Ceremoniarzem oraz przedstawicielami organizatora
do miejsca spotkania z Prezydium EGS.
− Zadania Komisji kończą się w momencie prezentacji nowego Europejskiego Króla
Strzelców oraz Europejskiego Króla Młodzieżowego przed Prezydium.
Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Prezydium EGS 4 marca 2017 roku
oraz Zgromadzeniu Plenarnym EGS 22 kwietnia 2017 i jest jedynym obowiązującym
regulaminem.
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