REGULAMIN XX OKRĘGOWYCH ZAWODÓW
PZŁ W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH
1. Cel zawodów:
 popularyzacja strzelectwa myśliwskiego wśród myśliwych i społeczeństwa
 sprawdzenie wyników szkolenia strzeleckiego w kołach łowieckich
 wyłonienie koła reprezentującego okręg w Krajowym Konkursie Kół w roku 2019
 wyłonienie koła, które otrzyma tytuł mistrza okręgu piotrkowskiego na 2019 rok
 wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej w klasie powszechnej
i mistrzowskiej
2. Organizator:
 Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim
3. Termin i miejsce zawodów:
 zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Wierzejskiej 100 w dniu 23 czerwca 2019 roku (niedziela)
 godzina 8.00 – 8.30 – rejestrowanie zawodników
 godzina 8.30 – uroczyste otwarcie zawodów
 godzina 9.00 – początek strzelań konkursowych
4. Program zawodów
Program XX Okręgowych Zawodów PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich w 2019 roku
obejmuje pełny wielobój myśliwski zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na
zawodach organizowanych przez PZŁ”.
a)

b)
c)

d)

KONKURENCJE ŚRUTOWE
oś myśliwska – pełna seria 20 rzutków: 5 rzutków pojedynczych strzelanych na
5 stanowiskach strzeleckich z miejsca, 5 dubletów strzelanych na 5 stanowiskach
strzeleckich z miejsca, 5 rzutków pojedynczych strzelanych na ścieżce strzeleckiej
z podchodu – max. 100 pkt
krąg myśliwski – pełna seria 20 rzutków w tym 6 dubletów ze stanowisk nr 1,2,3,5,6,7
– max. 100 pkt
przeloty – pełna seria 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów) strzelanych
z trzech stanowisk jako pojedyncze i z 3 stanowisk jako dublety, z dziesiątym
rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska – max. 50 pkt
zając – 2 serie po 5 przebiegów – jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na
prawo – max. 50 pkt

KONKURENCJE KULOWE
a) dzik – jedna seria 10 przebiegów przemiennych – kolejno z prawa na lewo i lewa na
prawo – max. 100 pkt
b) rogacz, lis – seria 5 strzałów ze słupka stałego oraz seria 5 strzałów z pastorału
w dowolnej kolejności – max. 100 pkt
5. Ocena strzelań:
– za każde trafienie rzutka i makiety zająca – 5 pkt, niezależnie od tego czy został
trafiony pierwszym czy drugim strzałem
– przy strzelaniu do dzika, rogacza i lisa ilość zdobytych punktów wynika z dodawania
wartości punktowych trafionych pierścieni

6. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 500 pkt, a zespół 1500 pkt.
7. Klasyfikacja:
 zespołową – reprezentacja koła (tylko klasa powszechna),
 zespołową – otwartą (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu na klasę
– powszechną bądź mistrzowską),
Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed
rozpoczęciem zawodów
 indywidualną w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących
posiadających klasę powszechną),
 indywidualną w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących
posiadających klasę mistrzowską),
 indywidualną w klasie dian (obejmuje wszystkie startujące kobiety),
 indywidualną w klasie C (obejmuje wszystkich startujących posiadających staż
łowiecki nie przekraczający pięciu lat).
Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej otrzymuje tytuł mistrza
okręgu piotrkowskiego na rok 2019.
Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie otwartej reprezentuje okręg
w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich w roku 2019.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub większą liczbę
zawodników oraz przez dwie lub większą liczbę drużyn kolejność zajętych miejsc ustala
się na podstawie reguł opisanych w § 58 Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach
organizowanych przez Polski Związek Łowiecki.
8. Nagrody:
 od I do III miejsca puchary i nagrody rzeczowe
 od I do VI miejsca dyplomy
9. Postanowienia końcowe:
 każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy
wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać,
 na strzelnicy obok sekretariatu znajduje się punkt opieki medycznej.
Wyniki zawodów zawierające Pani/Pana dane, obejmujące Pani/Pana imię i nazwisko,
nr startowy, okręg oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronie
internetowej pod adresem: https://www.pzlow.pl/.
Brak zgody na publikację wskazanych danych na stronie internetowej jest równoznaczny
z rezygnacją z udziału w zawodach.
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