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Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu zaprasza na Zawody Okręgowe w strzelaniach myśliwskich, 

które odbędą się w dniu 12 czerwca 2021 r., o godz. 800 na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, 

sekretariat zawodów od godz. 7:30. Strzelany będzie pełny pięciobój zgodnie z prawidłami obowiązującymi 

w Polskim Związku Łowieckim. 

Zgodnie z § 9 „Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ” w zawodach mają obowiązek 

uczestniczyć 3-osobowe reprezentacje kół łowieckich w klasie powszechnej, przy czym wyniki zawodników 

indywidualnych w klasie mistrzowskiej, wliczane będą do klasyfikacji otwartej. Ponadto informujemy,  

że klasyfikacja zawodników indywidualnych spośród wszystkich startujących, będzie się odbywać również  

w klasie „Dian”, „P”, „OPEN” oraz „Senior” (ukończone w przeddzień zawodów 60 lat). Zarządy kół 

łowieckich winny wysłać listę zawodników, których wystawiają na przedmiotowe zawody najpóźniej  

do dnia 5 czerwca 2021 r. na adres mailowy Zarządu Okręgowego: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl . Dodatkowych 

informacji udziela kol. Grzegorz Gaweł, nr tel. 15 8226089 lub 602 754 283.  

Koszt udziału w zawodach wynosi 150 zł od zawodnika, płatny przelewem przez koło łowieckie na 

konto bankowe ZO PZŁ w Tarnobrzegu. Zaznaczamy, że obowiązek opłacenia przez koło zawodników 

dotyczy przede wszystkim drużyny w klasie powszechnej. Na podstawie przedłożonej przez koło listy 

zawodników będzie odbywać się rozliczenie za udział w zawodach. Pozostali zawodnicy mogą uiścić płatność 

za udział w zawodach gotówką w dniu ich odbywania, podczas rejestracji zawodników. Zaznaczamy, iż koło 

może wystawić także większą ilość indywidualnie strzelających zawodników aniżeli drużyna w klasie 

powszechnej i finansowanie ich może być również pokrywane z budżetu koła.  

Na zwycięzców zawodów czekają puchary, dyplomy. Wśród wszystkich zawodników oraz sędziów, 

będą rozlosowane atrakcyjne nagrody oraz nagroda specjalna w postaci broni myśliwskiej. Zabezpieczamy 

catering podczas zawodów.  
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