
REGULAMIN

OKRĘGOWYCH ZAWODOW PZŁ W STRZELANIACH VIYŚIIWSKICH
2021

Kochcice 05.06.2021

1. Cel zawodów:

o popularyzacja strzelectwa nryśliwskiego wśród rnyśliwych i społeczeństwa

. sprawdzerrie wyników szkolenia strzeleckiego w kołach łowieckich

. vryłonienie koła reprezentującego okręg w Krajowym Konkursie Koł w 202l r.

e wyłonienie koła, które otrzyma tytuł nristrza okręgu częstochowskiego narok2027

. uYłonienie zwycięzcow w klasyfikacji indywidualnej w klasie powszeclrnej i mistrzowskiej

2. Organizatorz

. Zarząd Okręgowy Polskiego ZwiązkuŁowieckiego w Częstochowie

3. Termin i miejsce zawodów:

. zawody rozgrane będą na strzelnicy rnyśliwskie.i w Kochcicach ul. Lubliniecka 9

w dniu 05 czerwca 2021 roku (sobota)

o godzina 8.00 - 8.30 - rejestracja zawodników

. godzirra B.30 - uroczyste otwarcie zawodów

o godzina 9.00 - początek strzelań konkursowyclr

- druŻYnY kół łowieckich zgłaszają swój udział poprzez przesłanie informacji do Zarządu Okręgowego
PZŁ w Częstochowie drogą mailową lub pocztą tradycyjną, do dnia 3l.05.202lr. (imię i nazrvisko, Koło
Łowieckie, Klasa powszechna , mistrzowska)

- zawodnicY indYwidualni i niestowarzyszeni z okręgu częstochowskiego zgłaszają swój udział osobiście

lub telefonicznie w tut. Zarządzie Okręgowym PZŁ w Częstochowie podając (imię i nazwisko, Koło
Łowieckie, Klasa powszechna , mistrzowska) do dnia 31.05.2021r



- koszty organizacji zawodów pokrywa ZO PZŁ w Częstochowie wyłącznie dla członków okręgu

częstOchowskiego.

4. Program zawodów:

Program Okręgowych Zawodów PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich w 202Ir. obejmuje pełny wielobój

myśliwski zgodnie z ,,Prawidłanri strzelań myśliwskiclr na zawodach organizowanych ptzezPZŁ"

lJdztał w zawodach okręgowyclr biorą trzyosobowe reprezentacje koł łowieckiclr z okręgu pzŁ częstochowa

oraz indywidualnie. Reprezentantem koła możę by. myśliwy dla którego koła reprezentowane jest

zadeklarowane.

W zawodach mogą startować irrdywidualnie zamieszkali na terenie okręgu myśliwi niestowarzyszeni oraz

myśliwi ktorzy są członkami kół mającyclr siedziby poza okręgiern.

Zawody będą organizowane jako pięciobój

KONKURENC.IE Śnurown

o oś myśliwska - pełna seria 20 rzutków: 5 rzutków pojedyrrczych strzelanych na 5 stanowiskach strzeleckich z

miejsca, 5 dubletów strzelanych na 5 stanowiskach z miejsca, 5 rzutków pojedynczych strzelanych na ściezce

strzeleckiej z podchodu - lnax 100 pkt

. krąg myśliwski - pełna seria 20 rzutków w tym 6 dubletów ze stanowisk nr 1 ,2,3,5,6,7, max. 100 pkt

o Mop - Myśliwska oś praktyczna pełna seria 20 rzutków mieszanych lpojedynczych i dubletów lna trzech

stanowiskach

I- 2singlei2dublety

II- 2sirrglei3dublety

II - ż single i 2 dublety max. 100 pkt

KONKURENCJE KULOWE

o dzik - jedna seria 10 przebiegow przemiennych - kolejno zprawa na lewo i lewa na prawo - max. 100 pkt

. rogacz, lis - seria l0 strzałów ze słupka stałego ,5 rogacz,5 lis w dowolnej kolejności - max. 100 pkt

5. Ocena strzelań:

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

trafionych pierścieni



6. Każdy zawodnik może zrJobyć maksymalnie 500 pkt, a zespół 1500 pkt.

7. Klasyfikacja:

. zespołowa - reprezentacja koła (3 zawodników tylko z klasy powszechnej)

o zespołowa - w klasie otwartej (trzech rrajlepszyclr zawodrrików w kole bez względu rra klasę strzelecką)

Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów § 13

ZasarJ doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polski m Zw iązku Łowieckim

o indywidualna w klasie powszechnej (obejrnuje wszystkich startujących w klasie powszechnej z okręgu

częstochowskiego)

. indywidualrra w klasie tnistrzowskiej (obejmuje wszystkicli startującyclr w klasie mistrzowskie.j z okręgu

częstochowskiego)

o irrdywidualna w klasie Mistrzowskiej Otwartej (obejmuje wszystkiclr startujących w klasie mistrzowskiej)

. indywidualna w klasie Powszechnej Otwartej (obe.jrnuje wszystkich startującyclr w klasie powszechnej)

. indywidualna Dian

Klasyfikowani będą Ęlko zawodnicy z okręgu częstochowskiego.

Zawodnik, który zdobył najlepszy wynik w klasie powszeclrnej i mistrzowskiej będzie reprezentował okręg

częstochowski na mistrzostwach Polski w klasie powszechnej i mistrzowskiej 2021.

Koło, które zajęło pierwsze nriejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg w Krajowym Konkursie Koł

Łowieckich w roku 2021.

W przypadku uzyskania równej Liczby puriktów ptzez dwoclr lub większ ą liczbę zawodników oraz przez dwie

lub większąliczbę drużyn kolejrrośc zalętych miejsc ustala się rra podstawie reguł opisanych w § 58 Prawideł

strzelań myśliwskiclr na zawodach organizowanych ptzez Polski ZwiązekŁowiecki.

8. Nagrody:

o od I do III miejsca puchary

. od I do VI niejsca dyplomy



9. Postanowienia końcowe:

każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regtrlaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy

informacyj nej i b ezw zgl ę dni e go pr ze strze gac, or az,, Re gul am inem Zaw od ów"

na strzelnicy obok sekretariatu zrrajduje się purrkt opieki medycznej

Uwaga |. Zawodnik przedrozpoczęciem strzelań na osi powinien być wyposażony w:

*nakrycie głowy,

*okulary,

*oclrronniki słuchu

Przewodniczący ZO PZŁ

w Częstochowie

Sędzia Główny
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Roman Biernacki

Przewodn iczący Komisj i Strzeleckiej


