
REGULAMlN

Vll zAWoDÓW W sTRzELANlAcH MYśLtWsKlcH 2o2L

o,,PUCHAR JURY" PzŁ

Kochcice t9.06.202].

1. Ce!zawodów:

. popularyzacja strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa

, sprawdzenie wyników szkolenia strzeleckiego w kołach towieckich

. wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej

w klasie powszechnej, mistrzowskiej i dian

2. Organizator:

. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie

Sędziowie w składzie:

Sędzia Główny

Sędziowie Stanowiskowi

kierownik zawodów

sekretariat

Obsługa medyczna

- Kol. Roman Bernacki

- Kol, Tomasz LizureJ

- Kol. Jerzy Podsiadlik

- Kol. Artur Świąć

- Kol. Dariusz Cierpiał

- Kol. Michał Szykowny

- Kol. Miłosz Kwiatkowski

- Kol. Jan Kowalski

- kol. paulina piekarska

- Lekarz - AKO - MED.

Obsługa techniczna - NASTA POLAND



3. Term|n i miejsce zawodów:

. zawody rozgrane będą na strzelnicy myśliwskiej w Kochcicach, ul. Lubliniecka 9

w dniu 19 czerwca 2O2Lroku (sobota)

. godzina 8.00 - 8.30 - rejestracja zawodników

. godzina 8.30 - uroczyste otwarcie zawodów

. godzina 9.00 - początek strzelań konkursowych

- tndywidualnie myśliwi zgłaszają swój udział poprzez przesłanie informacji do

Zarządu OkręgowegoPZŁw Częstochowie drogą mailową lub pocztą tradycyjną, do dnia L5.06.2O2Lr. (!mię i

Nazwisko, Klasa Powszechna, Mistrzowska)

- Wpisowe od zawodnika wynosi200,00 PLN (slownie: dwieście złotych w PLN)

4. Program zawodów:

Program Vtt Zawodów o Puchar lury PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich w 202tr. obejmuje pełny wielobój
myśliwski zgodnie z,,Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przezPZŁ"

Zawody będą organizowane jako pięciobój

KONKURENCJE ŚRUTOWE

, oś myśliwska - pełna seria 20 rzutków: 5 rzutków pojedynczych strzelanych na 5 stanowiskach
strzeleckich z miejsca,5 dubletów strzelanych na 5 stanowiskach z miejsca,5 rzutków pojedynczych
strzelanych na ściezce strzeleckiej z podchodu - max 100 pkt

. krąg myśliwski- pełna seria 20 rzutków, w tym 6 dubletów ze stanowisknr I,2,3,5,6,7 - max. 100 pkt

. MOP - Myśliwska Oś Praktyczna pełna seria 20 rzutków mieszanych /pojedynczych i dubletów /na trzech
stanowiskach

l- 2singlei2dublety
!l - 2singlei3dublety
lIl- 2 single i 2 dublety max. 100 pkt

KONKURENCJE KULOWE

. dzik- jedna seria ].0 przebiegów przemiennych - kolejno z prawa na lewo i lewa na prawo - max. 100 pkt

. rogacz, lis- seria]-0strzałówzesłupkastałego,5rogacz,Sliswdowolnej kolejności-max. 100pkt



\

5. Ocena strze

- przy strzelaniu do dzika, rogacza i lisa ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartoŚci punktowych

trafionych pierścieni

- przy strzelaniu konkurencji śrutowych rzutek trafiony za 5 pkt

6. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt.

7. Klasyfikacja:

. indywidualna w klasie powszechnej obejmuje wszystkich startujących w klasie powszechnej

. indywidualna w klasie mistrzowskiej obejmuje wszystkich startujących w klasie mistrzowskiej

. indywidualna w klasie Dian

8. Nagrody:

. od l do lll miejsca puchary

. od l do Vl miejsca dyplomy

9. Postanowienia końcowe:

. kazdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z ,,Regulaminem Zawodów" oraz regulaminem
strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

. na strzelnicy obok sekretariatu znajduje się punkt opieki medycznej.

Uwaga ! Zawodnik przed rozpoczęciem strzelań na osi powinien być wyposazony w:

xnakrycie głowy,

*okulary,

*ochronniki słuchu.

Przewodniczący ZO PZŁ Sędzia Główny

Roman Bernacki

;
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