
 

IX MISTRZOSTWA PZŁ DIAN W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI,  18 CZERWCA 2022 

 

REGULAMIN ZAWODÓW 

 

I. Zasady organizacyjne zawodów 
1. Mistrzostwa odbędą się na strzelnicy  ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb, ul. Wierzejska 100, 97-300 
Piotrków Trybunalski. 
2. Celem Mistrzostw jest : 
-sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego zawodniczek, 
-integracja środowiska Dian z różnych regionów kraju, 
-popularyzacja strzelectwa myśliwskiego wśród Dian, 
-umożliwienie Dianom klasy powszechnej zdobycia klasy mistrzowskiej, 
-umożliwienie Dianom klasy mistrzowskiej Zdobycia punktów do Wawrzynu Strzeleckiego, 
-wyłonienie zespołowych i indywidualnych Mistrzyń na 2021 r. 
3. O 3-osobowym składzie reprezentacji decyduje dany Zarząd Okręgowy. Zgłoszenie reprezentacji 
przez ZO PZŁ jest obowiązkowe. Gospodarz Mistrzostw może wystawić dwie reprezentacje. 
4. Reprezentować okręg może wyłącznie Diana legitymująca się stałym miejscem  zameldowania na 
terenie tego okręgu i posiadająca ważną legitymację PZŁ. 
5. Zarządy Okręgowe PZŁ prześlą do Zarządu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. imienne składy swoich 
reprezentacji podając: imię i nazwisko zawodniczki oraz numer legitymacji członkowskiej PZŁ. 
6. Zawodniczki zobowiązane są zapoznać się z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach 
organizowanych przez PZŁ dla sześcioboju myśliwskiego", regulaminem strzelnicy i niniejszym 
regulaminem zawodów. 
7. Zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane są zaopatrzyć reprezentujące je Diany w amunicję myśliwską 
oraz pokryć koszty przejazdu i wpisowego. 
8. Zawodniczki startujące indywidualnie w zawodach opłacają wpisowe w wysokości 600,00 PLN. 
Wpisowe należy wpłacić na konto ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. nr konta: 98 1240 3116 1111 0000 3503 
6207 w terminie do 14 czerwca 2021 r. 
9. Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Tryb.  zapewni uczestniczkom Mistrzostw zakwaterowanie i 
wyżywienie oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów. 
10. Zawody odbywać się będą w/g harmonogramu podanego podczas odprawy w dniu 17.06.2022. 
 
II. Strzelania podczas Mistrzostw: 
1. Mistrzostwa będą przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Prawidłami strzelań 
myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”  (załącznik do uchwały NRŁ nr 360/2021 z dn. 
10.05.2021) oraz zgodnie z zarządzeniem nr 2/21 ZG PZŁ z dn. 27.05.2021 i obejmować będą pełny 
wielobój myśliwski – cztery konkurencje śrutowe i dwie kulowe. 
Konkurencje śrutowe: 
a) „ZAJĄC W PRZEBIEGU” (max. 50 pkt.) – dwie serie po 5 przebiegów, jedna seria 
z prawej na lewo i druga seria z lewej na prawo; 
b) „OŚ MYŚLIWSKA” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym: 5 rzutków 
pojedynczych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca; 5 dubletów (rzutek po rzutku w 
określonym czasie) strzelanych na stanowiskach strzeleckich z miejsca i 5 rzutków pojedynczych 
strzelanych na ścieżce z podchodu; 
c) „KRĄG MYŚLIWSKI” (max. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym: 6 dubletów ze stanowisk 1,2,3 
i 5,6,7 i 8 rzutków pojedynczych ze wszystkich stanowisk; 
d) „PRZELOTY” (max. 50 pkt.) – pełna seria 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów 



strzelanych z trzech stanowisk), w tym: 3 rzutki pojedyncze i 3 dublety (rzutek po rzutku w 
określonym czasie) z każdego stanowiska, oraz 1 rzutek pojedynczy strzelany z wybranego przez 
zawodnika stanowiska. 
Konkurencje kulowe: 
a) „DZIK W PRZEBIEGU” (max . 100 pkt.) – jedna seria 10 przebiegów przemiennych kolejno z prawej 
na lewo i z lewej na prawo; 
b) „ROGACZ I LIS” (max. 100 pkt.) – jedna seria 10 strzałów do makiet rogacza i lisa (5 strzałów do 
każdej makiety, oddawanych w dowolnej kolejności). 
 
III. Ocena strzelań: 
 Przewiduje się następującą ocenę strzelań: 
a) śrutowych- za każdy trafiony cel zdobywa się 5 punktów, 
b) kulowych- ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych 
pierścieni. 
 
IV. Klasyfikacja:  
1. Zawody zostaną rozegrane w następujących klasyfikacjach: 
− zespołowo w klasie otwartej (obejmuje wszystkie 3-osobowe drużyny startujące w Mistrzostwach) 
− indywidualnej w klasie powszechnej (obejmuje wszystkie startujące Diany w klasie powszechnej); 
− indywidualnej w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkie startujące Diany posiadające klasę 
mistrzowską); 
− indywidualnej w kategorii „Senior”. 
2. Przy równej ilości punktów o miejscu w klasyfikacji indywidualnej decydują 
kolejno: 
− lepszy wynik w strzelaniu śrutem, 
− lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim, 
− lepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej, 
− lepszy wynik w strzelaniu do zająca, 
− lepszy wynik w strzelaniu do dzika. 
W przypadku uzyskania równej ilości punktów o pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasach 
decyduje baraż na osi myśliwskiej. 
W klasyfikacji indywidualnej „najlepsza kula” przy równej ilości punktów decyduje „lepszy dzik”. 
W klasyfikacji indywidualnej „najlepszy śrut” o zwycięstwie decyduje baraż na osi myśliwskiej. 
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub większą ilość drużyn o zajętym miejscu 
decyduje kolejno: 
a) lepszy wynik w strzelaniu śrutem; 
b) lepszy wynik na kręgu myśliwskim; 
c) lepszy wynik na osi myśliwskiej; 
d) lepszy wynik do makiety zająca; 
e) lepszy wynik do makiety dzika. 
Jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to w klasyfikacji zespołowej o zajętym miejscu 
decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszą, a ostatnią zawodniczką zespołu, a następnie lepsze 
miejsce w klasyfikacji indywidualnej najlepszej zawodniczki w zespole lub klasyfikuje się ex aequo. 
 

V. Nagrody 

1. W klasyfikacji indywidualnej: 

• I - III miejsca - puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, 

• IV-VI miejsca - dyplomy 

• Najlepszy śrut indywidualnie -puchar i dyplom, 

• Najlepsza kula Indywidualnie -puchar i dyplom. 

2. W klasyfikacji zespołowej: 



• I - III miejsca - puchary, dyplomy, medale i nagrody rzeczowe, 

• IV-VI miejsca - dyplomy  

 VI. Zasady bezpieczeństwa 
Na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą o broni i 
amunicji oraz rozporządzeniami do niej wydanymi; także w sprawie wzorcowego regulaminu 
strzelnic, a także zapisami Rozdz. II „Prawideł strzelań myśliwskich -sześciobój”. 
Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniający bezpieczeństwo jej obsługi i 
użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego czy strzela z broni własnej czy  z 
użyczonej. 
Przed każdorazowym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować drożność lufy 
bądź luf. 
W obrębie każdej osi strzeleckiej obowiązuje zakaz palenia oraz używania telefonów komórkowych. 
Zakaz dotyczy sędziów i zawodników. 
 

VII. Postanowienia końcowe 

Na decyzję sędziego stanowiskowego zawodnik lub kierownik drużyny może złożyć protest do 

Sędziego Głównego. Protest ten powinien być złożony i rozpatrzony bezzwłocznie. Protest nie może 

dotyczyć przyznanych kartek oraz decyzji dotyczących trafień do rzutków strzeleckich. 

 Inne zdarzenia nieujęte w powyższym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie z „Prawidłami strzelań 

myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ”. 

Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem 

strzelnicy i regulaminem zawodów oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO) gdzie: 

każda zawodniczka wpisując się na listę uczestników zawodów równocześnie wyraża zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych (obejmujących imię i nazwisko, nr startowy, przynależność 

do okręgu oraz liczbę zdobytych punktów) przez ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. w celu dokumentowania 

wyników zawodów oraz tworzenia rankingu w poszczególnych klasyfikacjach zawodów, wyraża zgodę 

na publikację ww. danych osobowych oraz publikację zdjęć wykonywanych w trakcie trwania 

zawodów na stronie internetowej ZG PZŁ, ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb., Miesięcznika „Łowiec Polski” 

oraz innych dostępnych publicznie mediach oraz mediach społecznościowych. Brak zgody na 

publikację wskazanych danych na stronie internetowej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w 

zawodach. 

Sędzia Główny      Łowczy Okręgowy 

Bogdan Kaśnicki     Agnieszka Jackowska 


