
REGULAMIN 

 

Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich 

 I Runda Eliminacji  Ligi  Strzeleckiej  Polskiego  Związku  Łowieckiego 

 

 Zawody rozgrywane będą na Strzelnicy Myśliwskiej w Piastowie Koło Radomia dnia 

21 maja (sobota) 2022r. Ich celem jest wyłonienie czterech najlepszych drużyn 

kwalifikujących się do półfinału Ligi Strzeleckiej. 

 Wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów od godziny  7
 30

. 

Otwarcie zawodów godzina 830.  Rozpoczęcie strzelań godz. 900. 

1. Uczestnictwo w zawodach 

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym pięcioboju myśliwskim (z osią praktyczną 

MOP) w jednym dniu według „Prawideł Strzelań Myśliwskich organizowanych przez PZŁ” 

oraz zgodnie z „Regulaminem Ligi Strzeleckiej” i Zarządzeniem nr 1/2021 Zarządu 

Głównego PZŁ z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie zawodów centralnych w strzelaniach 

myśliwskich. W zawodach uczestniczyć mogą tylko członkowie PZŁ legitymujący się 

aktualnym pozwoleniem na posiadanie broni palnej myśliwskiej i ważną legitymację PZŁ, 

zarejestrowani w Okręgach PZŁ: Chełm, Kielce, Krosno, Lublin, Przemyśl, Radom, 

Rzeszów, Tarnobrzeg, Zamość. Udział drużyny reprezentującej Okręg jest obowiązkowy. 

Udział w Zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 200zł od każdego 

uczestnika. Wpisowe należy wpłacić na konto nr 08 9132 0001 0000 7224 2000 0010  

w tytule przelewu podać „Eliminacje Ligi Strzeleckiej”, imię i nazwisko, klasę strzelecką  

Nr legitymacji i okręg. Zapisy uczestników będą odbywać się zgodnie z kolejnością wpłat 

wpisowego do dnia 18 maja br. 

 Zgłoszenia należy przesyłać na adres p.mucha@pzlow.pl podając imię i nazwisko, 

klasę strzelecką, okręg PZŁ, nr legitymacji PZŁ, oraz dodatkowo czy zawodnik kwalifikuje 

się do kategorii senior. 

Ze względów technicznych liczba uczestników nie może przekraczać 120 zawodników.  

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników o udziale decydować będzie data 

wpłaty wpisowego. Losowanie numerów startowych odbędzie się 20 maja br.  

 W przypadku nie uczestniczenia w zawodach organizatorzy nie przewidują zwrotu 

wpłaconego wpisowego. W czasie zawodów organizatorzy przewidują ciepły posiłek  

w formie cateringu dla wszystkich zawodników. 

2. Wykaz strzelanych konkurencji 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z prawidłami strzelań dla pięcioboju z Osią 

praktyczną w następujących konkurencjach: 

- na kręgu myśliwskim – 20 rzutków podawanych na komendę „daj” (8 rzutków 

pojedynczych i 6 dubletów),  

- oś myśliwska  20 rzutków podawanych na „skład” w tym -5 pojedyńczych rzutków  

ze stanowisk, 5 dubletów po jednym z każdego stanowiska, 5 pojedyńczych rzutków 

strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu. Maszyna „pływająca”, bez możliwości 

powtarzania tego samego rzutka. 

- oś praktyczna (MOP) 20 rzutków ( 6 pojedyńczych i 7  dubletów) strzelanych z trzech 

bramek po 2 pojedyńcze i 2 dublety z każdej. Ostatni dublet jest strzelany przez wszystkich 

strzelców ze środkowej bramki. Numer tabeli obowiązującej na zawodach określi Sędzia 

Główny przed rozpoczęciem zawodów.  

Przy strzelaniu do rzutków dopuszcza się naważkę śrutu do 28 gramów i średnicy śrucin  

do 2,5 mm. 
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- dzik - 10 przebiegów podawanych na „skład” jedna seria na przemian, 

- rogacz i lis - jedna seria dziesięciostrzałowa (po 5 do każdej makiety) w dowolnej 

kolejności  ze słupka stałego. 

3. Punktacja 

- za każde trafienie rzutka 5 pkt. 

- przy trafieniu makiety dzika, lisa i rogacza ilość zdobytych punktów wynika z dodawania 

wartości punktowych trafionych pierścieni. 

4. Zasady bezpieczeństwa 

 Przed zawodami każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem 

Strzelnicy, Regulaminem Zawodów oraz „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach 

organizowanych przez PZŁ”, a w szczególności z Rozdziałem II dotyczącym Zasad 

bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych zasad, a zwłaszcza dotyczących bezpiecznego 

przenoszenia broni, ładowania, składania się, celowania oraz strzelania będzie egzekwowane 

przez organizatorów i sędziów zawodów. Na strzelnicy obowiązuje zakaz spożywania 

napojów alkoholowych lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie 

osób będących pod ich wpływem. 

5. Klasyfikacja: 

Na zawodach prowadzone będą następujące klasyfikacje: 

a. drużynowo  8 najlepszych wyników z pośród wszystkich zawodników z danego 

okręgu. Jeżeli w drużynie startować będzie mniejsza ilość zawodników do 

wyniku drużyny zalicza się ich łączny wynik 

b. indywidualnie 

- klasyfikacja OPEN 

 Zdobywcy 3 pierwszych miejsc otrzymają puchary i dyplomy ( 3 drużynowo  

i 3 indywidualnie zgodnie z klasyfikacją). 

6. Sprawy organizacyjne 

1. Na zawodach obligatoryjnie zdobywa się klasę mistrzowską. Dotyczy to osób które 

uzyskają minimum 425/500 pkt dla mężczyzn i 400/500 dla kobiet. 

2. Każdy zawodnik winien stosować „Pasek kontrolny” w kolorze jaskrawym 

przymocowany na stałe po właściwej ( ze względu na skład) stronie kamizelki. 

3. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy 

konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu i głowy. 

4. Organizator przewiduje pokaz rzutka dla pierwszej grupy na konkurencjach 

śrutowych i pokaz przejazdu makiety na konkurencji „Dzik w przebiegu”. 

5. Wydawanie obiadu od godziny 1230 do godziny 1500. 

 

 

Organizatorzy 


