
 
 

Protokół   Nr 3/2014 
z zebrania Zarządu Okręgu Szamotulskiego ZKBS RP Szamotuły  

z dnia 16.06.2014r. 
 
1. Obecni na zabraniu (zgodnie z listą obecności załączoną do oryginału protokołu). 
2. Prezes Okręgu powitał braci i otworzył zebranie. 
 
3. Tematem zebrania było: 

1) Sprawy organizacyjne dot. strzelania Zielonoświątkowego bractw Okręgu Szamotulskiego. 
2) Informacja Prezesa Okręgu z odbytych posiedzeń Zarządu Zjednoczenia KBS RP. 
3) Wolne głosy i wnioski. 
 

Ad. 1)  Zebrani omówili organizację strzelania Zielonoświątkowego Okręgu Szamotulskiego, 
które odbędzie się dnia 29 czerwca 2014r. (niedziela) o godzinie 14.00 na strzelnicy KBS 
Tarnowo Podgórne. 
   
Konkurencje: 

1) Tarcza Zielonoświątkowa Królewska – 1 strzał, niepowtarzalny / bezpłatny  
      (strzelają tylko i wyłącznie umundurowani bracia i siostry, zrzeszeni w Okręgu  
      Szamotulskim, 
2) Tarcza Świty – 1 strzał/powtarzalny – po 10 zł. ( strzelają tylko i wyłącznie siostry i bracia 

umundurowani ), 
3) Tarcza punktowa (papierowa) – 3 strzały/powtarzalne – po 10 zł. ( ogólnodostępna ), 
4) Tarcza pistoletowa (papierowa) – 5 strzałów/powtarzalnych – po 10 zł. (ogólnodostępna), 
5) Zapadki – 5 strzałów/powtarzalnych – po 10zł. (ogólnodostępna), 
6) Kur – 1 strzał/powtarzalny – 10 zł. ( w przypadku strzału w sylwetkę kura - opłata karna 50 

złotych). 
 
Przypomina się o kolejności zwycięzców w  strzelaniu do Kura:  

a) Zwycięzca – osoba, która strąci kura, 
b) II miejsce – strzelający przed zwycięzcą, 
c) III miejsce – strzelający po zwycięzcy. 

 
 Odpowiedzialni: 

d) zakup amunicji do wszystkich strzelań i medali do tarczy Zielonoświątkowej  –  
Skarbnik Okręgu - P. Nowak; 

e) zakup nagród, pucharów, kura, tarczy Królewskiej i tarcz papierowych - Skarbnik 
Okręgu - P. Nowak; 

f) zakup tarczy Świty i pucharów do tarczy Świty –  Król Zielonoświątkowy Okręgu 
Szamotulskiego AD 2013 – brat Krzysztof Cieślik - KBS  Tarnowo Podgórne. 
Puchary fundują: Krzysztof Cieślik oraz Rycerze – brat Maciej Soboń i brat Marian 
Konieczny. Zakup pucharów brat Cieślik rozliczy z Rycerzami. 

g) obsługa strzelecka – sędziowie braccy (w uzgodnieniu ze strzelmistrzem Okręgu -  
Marianem Herrmannem);  

h) sekretariat, wyżywienie i napoje do rautu Królewskiego oraz posiłki podczas rautu 
Królewskiego - KBS Tarnowo Podgórne. 

    
   Losowanie broni z pośród wystawionej przez uczestników strzelania, z której odbędzie się 
strzelanie do tarczy Zielonoświątkowej Królewskiej o godz.– 14.15.  Wylosowanej broni nie będzie 

można używać do strzelań w innych konkurencjach. 
 
   Sprzedaż strzałowych do godz.17.00. Strzelania do kura odbędą się od godz. 17.00. 
 



       Zakończenie zawodów godz. 18.00. Ogłoszenie wyników strzelań – 18.15.  
 
   Za strzelanie i sędziów odpowiedzialny jest Strzelmistrz Okręgu, M. Herrmann, który prosi 
bractwa o podanie imion i nazwisk sędziów do pomocy - po 1 z każdego bractwa.  
    
   Koszt konsumpcji i napojów na strzelnicy ustali KBS Tarnowo Podgórne. Zarząd Okręgu 
Szamotulskiego postanowił przeznaczyć część środków finansowych ze składek brackich na Raut 
Królewski. 
 
   Strzałowe ze strzelania do tarczy Świty i tarczy pistoletowej przeznaczone będą dla 
organizatora strzelań - KBS Tarnowo Podgórne.  
 
   Po zakończeniu zawodów – Raut Królewski. 
   
   
Ad.2) Krajowy Zjazd Delegatów Zjednoczenia w Tarnowie Podgórnym nie zmienił składek 

członkowskich.  Nadal obowiązuje składka ustalona w Stargardzie. 
 W skład Zjednoczenia przyjęte nowe bractwo Podlasko – Kozierodzkie.  
 Zarząd rozważał   
 
   Ustalono, że następne zebranie Zarządu Okręgu odbędzie się w siedzibie KBS Szamotuły w 
dniu 08.09.2014r. o godz. 18.00. 

 
 

       Prezes Zarządu Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, 
Okręgu Szamotulskiego podziękował przybyłym i zamknął zebranie członków Zarządu Okręgu 
Szamotulskiego.   
 

                                                                                 Protokółował 
                                                                                              Sekretarz Okręgu                  

Szamotulskiego ZKBS RP 
 

                                                                                             brat Zdzisław Paralusz 


