
 
 

REGULAMIN ZAWODÓW  
„ANDRZEJKOWY PIKNIK STRZELECKI” 

 
Zawody odbędą się w dniu 19 listopada 2022 roku (sobota) na strzelnicy Polskiego Związku 
Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 100. 
 

Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa śrutowego, integracja 
myśliwych i strzelców sportowych. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich 
mogą członkowie PZŁ oraz PZSS z aktualną legitymacją lub ubezpieczeniem klubowicza 
PZŁ/PZSS na strzelnicach lub osoby posiadające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na 
konkretne zawody. 
 
Zawody DZIENNE zostaną przeprowadzone w konkurencjach śrutowych obejmujących 
strzelania: 

• na kręgu SKEET : seria 30 rzutków 30 pkt.  
Układ serii 2 dubletów po strzale na 7 stanowiskach i dwóch singli z 4 stanowiska, układ 
rzutek z dwóch maszyn Niska i Wysoka. 

• na osi TRAP: seria 25 rzutków 25 pkt.  
Układ: 5 rzutków pojedynczych ze stanowisk myśliwskich, 5 dubletów ze stanowisk 
myśliwskich, 5 dubletów ze stanowisk sportowych. 

• na osi PRZELOTY (MOP I): seria 30 rzutków 30 pkt.  
Oś zostanie zorganizowana na osi przelotów i zostanie tam ustawione 6 maszyn typu 
parkur. Układ serii 2 singli i 2 dublety (po strzale, symultan, rafaell) 

• na osi ROGACZ (MOP II): seria 30 rzutków 30 pkt. 
Oś zostanie zorganizowana na osi rogacza i zostanie tam ustawione 6 maszyn typu parkur. 
Układ serii 2 singli i 2 dublety (po strzale, symultan, rafaell) 
 

Łączna punktacja dzienna 115 rzutków – 115 punktów. 
 

Zawody NOCNE zostaną przeprowadzone w konkurencjach śrutowych obejmujących strzelania 
przy sztucznym oświetleniu (lampy): 

§ na osi PRZELOTY (MOP I): seria 30 rzutków 30 pkt.  
Oś zostanie zorganizowana na osi przelotów i zostanie tam ustawione maszyny typu parkur. 
Układ serii 2 singli i 2 dublety (po strzale) 

§ na osi ROGACZ (MOP II): seria 30 rzutków 30 pkt. 
Oś zostanie zorganizowana na osi rogacza i zostanie tam ustawione maszyny typu parkur. 
Układ serii 2 singli i 2 dublety (po strzale) 
 

Łączna punktacja nocna 60 rzutków – 60 punktów.  
 
Grupy zawodników na osi dzienne i nocne strzelanie - 5 osobowe, strzelania bez przejścia. 
 

Rzutek nieliczony (NO BIRD) 
Z powodu broni lub amunicji: 
W przypadku nie oddania strzału z powodu broni, amunicji lub w przypadku oddania obu 
strzałów w tym samym czasie, pierwszy incydent podczas danych zawodów prowadzi do 
ostrzeżenia, drugi już taki sam przypadek punktowany jest „0” 

 



Problem  Rozwiązanie 

Oba strzały oddane w tym 
samym czasie 

Pojedynczy rzutek 
 
 
Pierwszy rzutek dubletu „po 
strzale” (double on report) 
 
Dublet symultaniczny 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny  
rzutek podany 
 
Nieliczony (NO BIRD) kolejny  
rzutek podany 
 
Nieliczony (NO BIRD) kolejny  
dublet podany 

Pierwszy nabój nie wystrzelił Pojedynczy rzutek 
 
 
Pierwszy rzutek dubletu „po 
strzale” (double on report) 
 
Dublet symultaniczny 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny  
rzutek podany 
 
Nieliczony (NO BIRD) kolejny  
rzutek podany 
 
Nieliczony (NO BIRD) kolejny  
dublet podany 

Drugi nabój nie  
wystrzelił 

Pojedynczy rzutek 
 
 
 
Dublet „po strzale” (double on 
report) 
 
 
 
 
 
 
Dublet symultaniczny 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 
rzutek podany - może być 
trafiony tylko drugim strzałem 
 
Nieliczony (NO BIRD) kolejny 
dublet podany – zaliczony 
efekt strzału do pierwszego 
rzutka. Powtarzając należy 
oddać dwa strzały - liczony 
tylko drugi strzał do drugiego 
rzutka  
 
Nieliczony (NO BIRD) kolejny 
dublet podany 

 
Z powodu rzutków 
Tabela poniżej dotyczy następujących przypadków: 

• Rzutek pęka przy opuszczaniu maszyny, 
• Rzutek jest wypuszczony z innej maszyny, 
• Rzutek jest innego koloru, niż miał być wyrzucony z danej maszyny 
• Trajektoria rzutka jest według sędziego nieregularna, 
• Rzutek jest wypuszczony ponad 3 sekundy po komendzie „daj”, 
• Rzutek został wypuszczony mimo, że strzelec nie zawołał komendy „daj”, 
• Sędzia uważa, że przeszkadzano strzelcowi, 
• Sędzia nie jest w stanie ocenić rzutka, 
• Rzutek został wypuszczony przez przypadek z tej samej maszyny podczas strzału 

pojedynczego lub symultanicznego. 
 

Problem Rozwiązanie 

Uszkodzenie pojedynczego rzutka Nieliczony(NO BIRD) kolejny rzutek wyrzucony 

Przypadek, kiedy rzutek pęka po chybionym 
pierwszym strzale i przed drugim wystrzelonym 

Nieliczony(NO BIRD) kolejny rzutek wyrzucony. 
Może być trafiony tylko drugim strzałem. 



Przypadek, gdy pierwszy rzutek (lub jego część) 
uszkadza drugi, zanim strzelec odda drugi strzał 

Nieliczony(NO BIRD) kolejny dublet wyrzucony. 
Pierwszy rzutek zaliczony 

Uszkodzenie drugiego rzutka dubletu „po 
strzale” (double on report) 

Nieliczony(NO BIRD) kolejny dublet wyrzucony. 
Pierwszy rzutek zaliczony 

Uszkodzenie rzutka w dublecie  
symultanicznym  

Nieliczony(NO BIRD) kolejny dublet wyrzucony. 

 
Możliwość strzelania z dowolnego składu broni, strzelamy tylko dwoma nabojami na 
stanowisku strzeleckiem do jednego lub dwóch rzutków. Dozwolona jest każdego rodzaju broń 
śrutowa pod warunkiem, że kaliber jest nie większy niż 12 a lufa nie krótsza niż 66 cm. Łuski wyrzucane 
z broni nie mogą przeszkadzać innym zawodnikom grupy. Wolno ładować nie więcej niż 2 naboje. 
Wszelkie zmiany broni lub jej części (czoków, luf) są zabronione w trakcie trwania serii obejmującej 
wszystkie stanowiska na jednym polu. 
Amunicja używana podczas zawodów nie powinna być większa niż 28g naważki i grubość śrutu nie 
większa niż 2,5 mm.  
 

 
1. Klasyfikacja: 
DZIENNA 

• Indywidualna – open 
• Drużynowa - open 
• Dian- Junior  

NOCNA 
• Indywidualna- open 
•  

Przed rozpoczęciem zawodów zawodnik zgłasza się do sekretariatu zawodów na strzelnicy PZŁ 
Piotrków Trybunalski celem rejestracji. 

 
2. Program zawodów: 

• godzina 8.00 – 9.00 – rejestrowanie uczestników i wydawanie numerów 
startowych, krótkie wprowadzenie organizatora dla uczestników. 

• godzina 9.00 rozpoczęcie zawodów. 
3. Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach: 

• Dzienna od I do III miejsca puchary, dyplomy, nagrody 
• Nocna od I do III miejsca puchary, dyplomy, nagrody 
• Dla każdego uczestnika zawodów upominki od organizatora zawodów i sponsorów. 

4. Zgłoszenia i wpisowe:  
• zgłoszenia zawodników i drużyn telefonicznie do 16.11.2021 (środa) do godz. 15.00, 

pod nr tel. ZO PZŁ w Piotrkowie Tryb. (44) 646-43-76 lub Robert Stańczak +48 698 411 
552. 

• Wpisowe w wysokości 250 zł (z dopiskiem konkurencje dzienne) oraz 100 zł (z 
dopiskiem konkurencje nocne) należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ w 
Piotrkowie Tryb. 
Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski 
98 1240 3116 1111 0000 3503 6207  
Wpisowe wpłacane w sekretariacie w dniu zawodów: 300 zł (konkurencje dzienne) 
oraz 150 zł (konkurencja nocna).  

5. Postanowienia końcowe: 
• Drużynę stanowić będzie 4 zawodników, niezależnie od posiadanej klasy 

strzeleckiej i przynależności. 



• Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy 
wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. 

• Każdy zawodnik jest zobowiązany do podpisania w sekretariacie w dniu zawodów, 
przed odprawą techniczną, listy obecności wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z 
regulaminem strzelnicy, zawodów oraz znajomością ustawy o broni i amunicji. 

• Na strzelnicy w sekretariacie zawodów znajduje się punkt opieki medycznej. 
• Każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników 

słuchu, oczu i głowy 
 
 

Dla wszystkich uczestników „Andrzejkowego Pikniku Strzeleckiego” poczęstunek, grill 
kiełbasa, kaszanka, mięso wołowe z burgera, rozgrzewająca grochówka, przekąski zimne, 
smalczyk, ciasto, kawa, herbata, woda mineralna. 
 
Wyniki zawodów zawierające Pani/Pana dane, obejmujące Pani/Pana imię i nazwisko,                      
nr startowy, ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronie internetowej pod 
adresem: https://www.piotrkow.pzlow.pl/. 
Brak zgody na publikację wskazanych danych na stronie internetowej jest równoznaczny                      
z rezygnacją z udziału w zawodach. 
 

     Łowczy Okręgowy            Koordynator Sponsorów 
w Piotrkowie Trybunalskim 
 
       (-) Agnieszka Jackowska       (tel. 601238330) Andrzej Nowak  


