Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen
Communaute européenne des gildes historiques
European community of historic guilds
Europese Gemeenschap der historische Schuttersgilden
Europejska Wspólnota Historycznych Strzelców

Europejski regulamin turnieju strzeleckiego o tytuł król i
księcia
Powyższy regulamin ustalany jest według miejscowej tradycji. Broń jest udostepniana.
Używanie sprzętu prywatnego jest zabronione. Zapisywanie do udziału w europejskiem
turnieju strzeleckiem królów odbywa się wyłącznie u sekretarza V Regionu.

Zapisy królów i członków Młodzieżowych Drużyn Strzeleckich
-

-

Zameldownie powinno być dokonane do 1. lipac roku turniejowego przez zwiazki u
prezydenta lab sekretarza regionu. Za zameldowanie pobierana jest opłata w wysokosci
10,- €.
Lista uczestników jest przygotowywana przez sekretarza regionu.
Sekretarz regionu jest zobowiązany zameldować uczestników organisatorom turnieju i
sekretarza generalnego. Zameldownie powinno byc dokonane do 15. lipca, najpóźniej
jednak 1. sierpnia roku turniejowego
Zameldowanie po tym terminie i w dniu turnieju jest niedozwolone.
Uwzględnieni bedą tylko kandydaci ktorzy w dniu 01. lipca wniesli oplatę w wysokosci 10
€

Kryteria:
Każdy region wyznacza królów oraz kandydatów na księcia do europejskiego turnieju
strzeleckiego.
Dozwolony wiek kandydatów na księcia to : od 16. do ukończenia 25. roku życia.

Warunki udziału:

Udzial w turnieju strzeleckim wymaga spełnienia następujących warunków:
Uczestnik jest członkiem Bractwa lub członkiem Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej przy
Bractwie. Bractwa muszą być zrzeszone w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich
RP. A zjednoczenie KBS RP jest zrzeszone w EGS
Uczestniczący król i kandydaci na księcia z jednego bractwa ( min. razem 6 osób ) są
zobowiązani do obecności oraz udziału w uroczystym marszu z przynajmniej jednym
sztandarem
Podczas turnieju oraz honorowania zwycięzcy obowiązuje noszenie munduru i odznaczeń
Uczestniczki są równouprawnione do strzelania.
Warunki udziału ( bez wyjątku ) muszą być spełnione zarówno przez uczestniczki jak i
uczestników
Uczestniczący w strzelaniu nie mogą być pod wpływem alkoholu. Dla wszystkich
uczestniczącgch w strzelaniu obowiazuje absolutny zakaz spożywania alkoholu w czasie
trwania konkurencji: (granica zero promili). Uczestniczący w konkursie bedący pod
wpływem alkoholu bedą niezwłocznie wyłączeni z konkursu strzelania.
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Pismo dla uczestniczących królów i kandydatów na księcia

Zamcldowani kandydaci otrzymaja jako potwierdzenie od sekretaza generalnego zaswiadczenie
uprawniające do startu w konkursie. Uprawnienie do startu prosze okazac przy zameldowaniu w
Tucholi!
Uczestnicy turnieju strzeleckiego królów i książąt otrzymują 14 dni przed festynem od
organisatorów pismo ze szczegółami dotyczącymi turnieju.

Zameldowanie królów i książąt

Uprzednio zgłoszeni u sekretarza regionu uczestnicy ( królowie oraz kandydaci na księcia) powinni
się zameldować w biurze organizatora imprezy w sobotę przed tuniejem w godzinach od 10:00 12:00 w celu zapisu i ustalenia kolejności rundy kwalifikacyjnej. Ze względów organizacyjnych
dozwolone jest pod dozorem komisji strzeleckiej wcześniejsze ustalenie kolejności rundy
kwalifikacyjnej.
Koszt zameldowania króla wynosi 10€, kandydata na księcia 5€ (lub odpowiednia kwota w walucie
krajowej)

Obowiązki organizatora:
Przed festynem organizator jest zobowiązany dokonać odpowiednich przygotowań:
lokal zameldowania powinnien być odpowiednio duży, wyposażony wystarczającą ilościa
stołów i krzeseł. Ilość stołów i krzeseł zależna jest od spodziewanej ilości zameldowań.
Liczba ta jest uzgadniana na zebraniu komisji strzeleckiej, które odbywa sie po 01.08
jednak przed ostatecznym zameldowaniem królów oraz kandydatów na księcia
lokal zameldowania powinnien być oznakowany w sposób widoczny .
organizator powinien przygotować dla każdego z uczestników upominek
z każdego regionu powinny być min. dwie osoby wyznaczone, których zadaniem jest
sprawdzanie list, kasowanie wpisowego oraz rozdawanie upominków
organizator jest odpowiedzialny za losowanie i przygotowywanie list na kwalifikację i
finał
Obowiązki regionu
Min. 2 osoby muszą być obecne podczas całego festynu ze znajomością języka regionu
uczestników . Osoby te wyznacza sekretarz regionu, w celu bezproblemowego porozumienia .
Osoby te powinny być szczegółowo poinformowane o przebiegu festynu i miejscach turnieju.

Runda kwalifikacyjna:

Organizator jest odpowiedzialny za uzyskanie odpowiednich pozwoleń i opracowanie przepisów
bezpieczeństwa.
Strzelnice
organizator jest zobowiązany przygotować pod region odpowiednią ilość strzelnic
( kryterium: około 50 strzelców na strzelnicę )
na turniej strzelecki kandydatów na księcia brana jest pod uwagę całkowita liczba
zapisanych strzelców niezależnie od regionu ( około 50 na strzelnicę )
max. 15 strzelnic jest potrzebnych do rundy kwalifikacyjnej
organizator jest odpowiedzialny za wystarczającą ilość broni i amunicji
każda strzelnica powinna być wyposażona w stolik, dwa krzesła oraz w razie niepogody w
zadaszenie
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-

potrzebne jest pomieszczenie z widokiem na strzelnice, gdzie odbywa sie finał.
Pomieszczenie to powinno być wyposażone w nagłośnienie, stoły oraz odpowiednią ilość
krzeseł dla około 35 osób.
Organizacja bezpieczeństwa
organizator jest zobowiazany przygotowac oraz zapewnić prawidłową i bezpieczną
odleglość pomiędzy strzelnicami oraz strzelnicami a widownią.
Na odpowiednio odgrodzonym terenie dozwolone jest poruszanie się wyłącznie osobom
uprawnionym: członkom komisji strzeleckiej EGS sekretarzom regionów EGS,
instruktorom oraz uczestnikom
każda strzelnica nadzorowana jest min. jednym instruktorem odpowiedzialnym za:
broń i amunicję, ładowanie broni, przestrzegania zasad strzelania oraz reguł
bezpieczeństwa

Rozpoczęcie rundy kwalifikacyjnej:
zameldowanie królów oraz kandydatów na księcia w biurze organizatora powinno być
dokonane najpóźniej do godziny 11:30
eliminacje rozpoczynają się najpóźniej o godzinie 12:00
Zakończenie rundy kwalifikacyjnej:
sekretarze regionów zbierają, dostarczają do sekretariatu wyniki oraz wypełnione przez
instruktorów listy, jednocześnie sprawdzają czy warunki do finału zostały spełnione
zasady kwalifikacji strzelania królów
•
max. 50 kandydatów jest dopuszczonych do jednego drzewa/strzelnicy
•
przy jedym drzewie/strzelnicy mogą strzelać jedynie kandydaci danego regionu
•
jeżeli dany region nie ustali indywidualnych zasad kwalifikacyjnych w finale bierze
udział 2 strzelców przed oraz 2 strzelców po tym strzelcu, który zastrzelił ptaka
•
w sumie przechodzi do finału min. 10 kandydatów do 1. regionu oraz min. 5
kandydatów do innnych regionów, maksymalnie może przejść jednak do finału 10%
kandydatów z odpowiednich regionów
zasady kwalifikacji strzelania kandydatów na księcia odpowiadają powyższym zasadom z
tym , że eliminacje odbywają się bez podziału na regiony .

Finał
Losowanie
losowanie kolejności strzelców odbywa się o godzinie 14:30 w obecności
sekretarza regionalnego w biurze ogranizatora przy strzelnicach
Rozpoczęcie finału
finał rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy się około 17:00
finał turnieju strzeleckiego królów rozpoczynają honorowe strzały znanych
osobistości, które ogłaszane są przez prezydenta EGS lub w zastępstwie przez
organizatora
bezpośrednio po zakończeniu strzałów honorowych rozpoczyna sie turniej
strzelecki królów oraz kandydatów na księcia
król/książę, który zestrzeli ostatni kawałek drzewa z żerdzi, zostaje nowym
europejskim królem/księciem
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Europejski król & książę:
-

-

od początku przyjazdu oraz podczas całego pobytu obecnego króla oraz
obecnego księcia towarzyszy im na festynie mistrz ceremonii lub osoba
wyznaczona przez niego
organizator wybiera nowemu królowi/księciu towarzystwo, osoby towarzyszące
są zobowiązane przedstawić i zameldować się przed finałem w sekretariacie

Komisja EGS:
-

-

członkowie komisji strzeleckiej kontrolują: zapisy, losowanie kolejności oraz
cały przebieg turnieju
przy stwierdzeniu nieprawidłowości komisja ma prawo nie dopuścić
kandydatów do turnieju, decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna
-komisja towarzyszy razem z wyznaczonymi osobami towarzyszącymi nowemu
królowi i księciu na posiedzenie prezydium
zadanie komisji kończy sie przedstawieniem prezydium nowego króla i księcia

Członkowie komisji:
Hugo Steyls

Marc Pijnenburg
Konrad Graute
Pawel Przychodniak

Cipressenstraat 4, B – 3530 HouthalenHelchteren
Tel: 0032/89380888 of 0032/478560416
E-mail: hugo.steyls@telenet.be
Gansheuvel 12, NL – 5371 DG Ravenstein
Tel: 0031/486 411996 of 0031/6 44274727
E-mail: mpijnenburg@rmb.nl
Gartenstrasse 102, D-33397 Rietberg
Tel: 0049/5244 2729 of ………………….
E-mail: konrad.graute@t-online.de
Sarbka 48, PL-64700 Czarnkow
Tel: 048 67 255 12 65 of 048 608 489 543
E-mail: pp07@tlen.pl

Seite 4 von 4

