
REGULAMIN

zAwoDoW \ry STRZELANIACH vrvśl,rwSKICH

O PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO MIX

SIEMIANOWICE śr,4sxrEo 01_02. 06.2019 r.

I|{FORMACJE oGoLNłE

1. Zawody w strzelaniach myśliwskich odbędą się na strzelnicy myśliwskiej

ZO PZŁ Katowice w Siemianowicach Sląskich przy uI. Zwycięstwa 2 w

dniach 01- 02.06.2019 r.

W zawodach biorą udziń 3 osobowe druzyny w składzie: jeden strzelec w

klasie mistrzowskiej, jeden strzelec w klasie powszechnej oraz jedna

strzelająca kobięta (Diana) bez względu na klasę strzelecką reprezentujące

wszystkie okręgi PZŁ w Polsce.

Celem zawodów jest:

popularyz acja strzelectwa myśliwskiego,

umozliryienie zawodnikom (zawodniczkom) klasy powszechnej

zdobycie klasy mistrzowskiej,

integracja środowiska myśliwych z rożnych regionow kraju,

wyłonienie zespołolyyqh i indywidulanych zwycięców.

Reprezentantem okręgu możę być wyłącznie myśliwy(a) legitymujący się

stałym miejscem zaml,ęszkania na terenie danego okręgu. Kierownik

reprezentacji okręgu możę wchodzić w skład , drużyny. Zawodntcy

obowiązani są posia dac ważną legitym acjęPZŁ i legitymacj e (pozwolenie)

posiadacza broni.

Zarządy Okręgow ę PZŁ prześIą do Zarządu Okręgowego w Katowicach

imienne składy swoich reprezentacji podaj ąc: nazwlsko i imię zawodnika,

wylosowany przez organtzatorów numer startowy oraz numer legitymacji

członkowskiej. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia

14.05.ż0I9 r.
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6. Zawodnicy obowiązani są zapoznać się z ,,Prawidłami strzelan

myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ", regulaminem

strzelnicy i niniejsąm regulaminem zawodów.

7. Zarządy Okręgowe PZŁ zobowiązane są zaopatrzyć reprezentujących je

strzelców w amunicję myśliwską otaz pokryć kosźy przejazdu i

wpisowego.

8. Koszt wpisowego od zawodnika wynosi 900 zł brutto. Zarząd Okręgowy

PZŁ w Katowicach zapewni uczestnikom zakwaterowanie i wyzywienie

or az or gantzacj ę przepro w adzenia zawo dów.

9. Gospodarz zawodów może wystawić dwie reprezentacje.

I}.Zawody przeprowadzonę zostaną zgodnie z ,,Prawidłami strzelań

myśliwskich obowiąnljących na zawodach organizowanych przez PZŁ"

otaz zarządzeniem numer 4lż0I9 roku Zarządu Głównego z dnia

05.04.2019.

OPIS STRZELAŃ

1. Zawody obejryować będą myśliwski wielobój strzelecki składający się z

czterech konkurencji śrutowych i dwóch kulowych.

Konkurencje śrutowe:

. Oś myśliwska (max. 100 pkt.) - pełna seria 20 rmtkow, w tym: 5

rzutków pojedynczych na pięciu stanowiskach strzęIeckich z miejsca; 5

dubletów strzelanych na stanowiskach strzeleckich z miejsca i 5 rzutków

pojedynczych strzelanych na ściezce z podchodu.

o Krąg myśliwski (max. 100 pkt.) - pełna seria 20 rrutków, w tyrrr: 6

dubletów i 8 rzutków pojedynczych.

. Zajac w przebiegu (max. 50 pkt.) - dwie serie po 5 przebiegów, jedna

seria zprawej na lewąi druga z lewej na.prawąstronę.

r Przeloty (max. 50 pkt.) jedna seria 10 rzutków mieszanych

(pojedynczych i dubletów strzelanych z trze,ch stanowisk), w tym:
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3 rnltl<t pojedyncze i 3 dublety z każdego stanowiska oraz I rnltek

poj edync zy strzelany z wybranego ptzez zawo dnika stanowiska.

Konkurencje kulowe:

Dzik w przebiegu (max. 100 pkt.) - jedna seria 10 przebiegów

przemiennych kolejno zprawej na lewąi z lewej na prawą stronę.

Rogacz i lis (max. 100 pkt.) _ jedna serial0 strzałów do makiet

rogaczai lisa (5 strzałow do każdej makiety, oddawanych w dowolnej

kolejności). Kazdy strzelec oddaje 5 strzńow ze słupka stałego i 5

strzńow z pastorŃu.

Do strzelań wolno używac kazdego rodzaju broni o lufach gładkich

(śrutowej) i o lufach gwintowanych (kulowej) oraz amunicji uznanych w

,,Zasadach wyko nywania po 1 owani a" za br oń myśl iw ską.

Zgodńe z obowiązującymi przepisami kńdy zawodnik musi posiadać

czapkę, okulary ochronne i ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych,

zaś w trakcie strzelań kulowych ochronniki sfuchu. Ponadto kamizelka

kazdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na wysokości

biodra) trwale do niej prąlmocowany. Zawodnicy nię posiadający

powyzszego wyposażenia, nie będą dopuszczeni do strzęIań.

OCENA STRZELAN

1. Każdy zawodnik możę zdobyć maksymalnie 500 pkt., a reprezentacja

okręgu 1500 pkt.

Za kńdę trafienie do rzutka i makiety zająca zawodnik uzyskuje 5 pkt.,

nięzalężnie od tego czy trafienie nastąpiło po pierwszp lub po drugim

strzale.

Ptzy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa -ltczba punktów wynlka z

sumy wartości punktowych trafionych na tarczy pierścieni.

KLASYFIKACJA
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1. Klasyfikacja prowadzona będzie zespołowo (Mix) i indywidualnie

(Mistrzowska, Powszechna, Dian, Klasa C). Kolejnośc ząętych miejsc we

wszystkich klasyfikacjach ustala się wedfug uzyskanej sumy punktów z

p o szcze gó lnych konkurencj i.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przęz dwie lub większą

Iiczbędrużyn o zajęĘm miejscu decyduje kolejno:

a. lepszy wynik w strzelaniu śrutow;rm,

b. lepszy wynik w strzelaniu na k €., myśliwskim,

c. Iepszy wynik w strzelaniu na osi myśliwskiej,

d. lepszy wynik w strzelaniu do makiety zająca,

e. lepszy wynik w strzelaniu do makiety dzika.

Jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to w klasyfikacji

zespołowej o zajętym miejscu decyduje mniejsza rozpiętość między

pierwsąm a ostatnim zawodnikiem zespołu, a następnie lepsze miejsce

w klasyfikacji indywidualnej najlepszego zawodnika w zespole 1ub

klasyfikuje się ex aequo.

W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej Iiczny punktów o
.l.

pierwsz5rm rriiejscu decyduje dogrywkaharaż. Warunki barńu ogłasza

Sędzia Główny ptzed, rozpoczęclem zawodów. Po wyłonieniu zryc;Lvcy)

kolejność pozostŃych zawodników ustala się na podstawie reguł opisanych

w pkt. 2 , zjeśli one nie prżyniosą rozstrzygnięcia to klasyfikuje się ich

ex aequo.

NAGRoDY

1. W klasyfikacji zespołowej:
I - III miejsce - puchary, medale, dyplomy, nagrody

2. W klasyfikacji indywidualnej
a. Klasa mistrzowska

I - n miejsce - puchary, medale, Óyplomy, nagrody
IV - VI miejsce - dyplomy, nagrody

b. Klasa powszechna

I - m miejsce - puchary, medale, dyplomy, nagrody
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IV - VI miejsce - dyplomy, nagrody
Klasa Dian

I - ru miejsce - puchary, medale, dyplomy, nagrody
IV - VI miejsce - dyplomy, nagrody

Klasa C
I - ru miejsce - puchary, medale, dyplomy, nagrody
IV - VI miejsce - dyplomy, nagrody

ZGODA |{A PRZETWARZANIE DANIYCH OSOBOWYCH

1. Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów
równocześnie:

wytńa zgodę na ptzetwatzanl,e swoich danych osobowych
(obejmujących imię i nazwisko, nr startowy, przynależność do okręgu
oruzliczbę zdobytych punktów) przez Z.O.PZŁ w Katowicach w celu
dokumentowania wyników zawodów oraz tworzenia rankingu
strzelców w poszczególnych klasyfikacj ach zawodów.

wyńa zgodę na publikację ww. danych osobowych oraz publikację
zdjęć wykonywanych w tracie trwania zawodów na stronie
internetowej Zarządu Okręgowego w Katowicach, kwartalniku

,,Gwarectwo Myśliwych" oruz innych dostępnych publicznie mediach.
2. Brak zgody lna publikację wskazanych danych jest tównoznaazny z

rezy gnacją z udziału w zawodach.

Przewo dn rczący Zaruądu Okręgowego
pzŁ w katowicach
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