
REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH 
ELIMINACJE LIGI STRZELECKIEJ PZŁ – region V 

 
 
 
Zawody rozgrywane będą na strzelnicy myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100 w dniu 21 maja 2022 (sobota).  
 Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa oraz wyłonienie 4 drużyn, które będą rywalizowały w 
Półfinale Ligi Strzeleckiej, który odbędzie się 30 lipca 2022 r. w Brzeszczach. 
 7:30 – wydawanie numerów w sekretariacie zawodów 
 8:30 – otwarcie zawodów 
 9:00 – rozpoczęcie strzelań 

I. Uczestnictwo w zawodach 
 

 Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim ( z myśliwską osią praktyczną) w 
jednym dniu według „Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ” oraz 
zgodnie z „Regulaminem Ligi Strzeleckiej” i Zarządzeniem nr 13/2022 ZG PZŁ z dnia 10 maja 2022 w 
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ligi Strzeleckiej oraz Zarządzeniem nr 2 ZG PZŁ z 27 maja 2021 w 
sprawie zawodów centralnych w strzelaniach myśliwskich. 
 W zawodach mogą uczestniczyć członkowie PZŁ legitymujący się ważną legitymacją PZŁ, 
zarejestrowani w okręgach REGIONU V: KATOWICE, CZĘSTOCHOWA, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 
SIERADZ, KRAKÓW, TARNÓW, NOWY SĄCZ, BIELSKO-BIAŁA. 
 Udział drużyny reprezentującej Okręg jest obowiązkowy. 

 
 

 Udział w zawodach warunkuje zgłoszenie telefoniczne oraz opłata wpisowego w kwocie 200 zł 

od każdego uczestnika. 
Zgłoszenia telefoniczne: (44) 646 43 76, pon. – pt., 8.00-15.00. 
Opłatę wpisowego należy uiszczać przelewem na konto ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. do dnia 18 maja 
2022r. 

 Nr konta: 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207 
 

W tytule przelewu należy podać „Eliminacje Ligi Strzeleckiej” oraz imię i nazwisko, klasę strzelecką 
oraz Okręg PZŁ i nr legitymacji PZŁ. 
Organizator prowadzi listę zawodników według kolejności zgłoszeń wraz z wpłatą wpisowego. 
Limit uczestników wynosi 120 osób. 

Zamknięcie listy zawodników oraz losowanie numerów startowych odbędzie się 19 maja 
2022r. Nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniach zawodników w dniu zawodów. 
Organizatorzy nie przewidują zwrotu wpisowego, wyjątek stanowi sytuacja, w której zawody zostaną 
odwołane z winy organizatora lub ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne, wtedy wpłacone 
wpisowe zostanie zwrócone na rachunek płatnika.  

 
II. Wykaz konkurencji 

 
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. 
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów o zajętym miejscu 
decydują zapisy §56 pkt 4 i 5 „Prawideł strzelań myśliwskich”. 
 
 



 
III. Zasady bezpieczeństwa 

 
 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Zawodów, Regulaminem Strzelnicy oraz 
„Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”. Regulamin strzelnicy 
wywieszony na tablicy informacyjnej przy trybunach,  regulamin zawodów wywieszony na tablicy 
obok sekretariatu zawodów. Przestrzeganie powyższych zasad, a zwłaszcza dotyczących zasad 
bezpiecznego przenoszenia broni, ładowania, składania się, celowania oraz strzelania będzie 
egzekwowane przez organizatorów i sędziów zawodów. Na strzelnicy zabrania się spożywania 
alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich 
wpływem. 

IV. Klasyfikacja 
 
Na zawodach prowadzone będą następujące klasyfikacje: 
 
Klasyfikacja drużynowa – 8 najlepszych wyników pośród wszystkich zawodników z danego okręgu. 
Jeżeli w drużynie startować będzie mniejsza ilość zawodników do wyniku zalicza się ich łączny wynik. 
W klasyfikacji drużynowej 3 najlepsze drużyny otrzymują puchary i dyplomy. 

 
Klasyfikacja indywidualna OPEN. 
W klasyfikacji OPEN 3 najlepszych zawodników otrzymuje puchary i dyplomy.  

 
 

VI. Sprawy organizacyjne 
 
 Na zawodach obligatoryjnie zdobywa się klasę mistrzowską. Dotyczy to osób, które uzyskają 
minimum 425/500 pkt. dla mężczyzn i 400/500 pkt. w przypadku Dian. 
 Każdy uczestnik winien stosować „Pasek Kontrolny” w kolorze jaskrawym przymocowany na stałe po 
właściwej (względem składu) stronie stroju strzeleckiego i wyraźnie widoczny dla sędziów. Każdy 
zawodnik zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych 
dodatkowo oczu oraz głowy.  
Punkt opieki medycznej znajduje się w sekretariacie zawodów. 
 

 
 
 

 
Sędzia Główny            Łowczy Okręgowy  
 
 Bogdan Kaśnicki          Agnieszka Jackowska 
 


