
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO 
O „PUCHAR TRYBUNALSKI” 

 
Zawody odbędą się w dniu 08 maja 2022 roku (niedziela) na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w 
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej nr 100. 
1. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych 
i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. W zawodach mogą brać udział członkowie Zrzeszenia, 
mający ważną legitymację Polskiego Związku Łowieckiego. 
2. Zawody zostaną przeprowadzone wg prawideł strzeleckich – pięciobój na zawodach 
organizowanych przez Polski Związek Łowiecki. Załącznik do uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej nr 
360/2021 z dnia 10 maja 2021 roku. 
3. Klasyfikacja: 

 indywidualna – klasa powszechna 

 indywidualna – klasa mistrzowska 

 indywidualna – kategoria Dian 

 indywidualna – kategoria Senior powyżej 60 roku życia od dnia ukończenia. 
Zasady klasyfikacji zgodnie z § 56 prawideł strzeleckich. 

4. Program zawodów: 

 godzina 7.30 – 8.00 – wydawanie numerów startowych 

 godzina 8.00 – otwarcie zawodów 

 godzina 8.30 – początek strzelań konkursowych zgodnie z harmonogramem 
5. Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach: 

 od I do III miejsca puchary 

 od I do III miejsca dyplomy 
6. Postanowienia końcowe: 

 organizator prowadzi listę zawodników według kolejności zgłoszeń 

 zgłoszenia będą przyjmowane w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ pod numerem 44 646 43 
76 do dnia 30 kwietnia 2022 roku do godziny 15.00 

 organizator zastrzega sobie, że maksymalna liczba zawodników nie może przekroczyć 120 
osób 

 o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń 

 wpisowe w kwocie 250,00 złotych należy wpłacać przelewem na konto ZO PZŁ w 
Piotrkowie Tryb. do dnia 30.04.2022, nr konta: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 

 nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniach zawodników w dniu zawodów (lista 
zamknięta w dn. 30.04.2022) 

 
Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na 
tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. 
Na strzelnicy w sekretariacie zawodów znajduje się punkt opieki medycznej. 
 
Zawody zostaną przeprowadzone o ile pozwolą na to obowiązujące przepisy sanitarne wprowadzone w 
związku z epidemią COVID-19. Ostateczna informacja o przeprowadzeniu               lub odwołaniu 
zawodów ukaże się na stronie internetowej ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim 
(http://www.piotrkow.pzlow.pl ) w dniu 01.05.2022 r. 
 
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. 
 

             łowczy okręgowy    sędzia główny 
       (-) Agnieszka Jackowska   (-) Bogdan Kaśnicki 
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