
Zasady powoływania reprezentacji 

Zarządu Okręgowego PZŁ Katowice 

na zawody krajowe w 2020 roku 

 

 

 O powołaniu zawodników do reprezentacji Okręgu PZŁ Katowice decyduje Zarząd 

Okręgowy. Komisja Strzelecka na podstawie analizy wyników zawodów strzeleckich rekomenduje 

skład reprezentacji okręgu i przedstawia go Zarządowi Okręgowemu do akceptacji i zatwierdzenia. 

Komisja strzelecka może zarekomendować większą liczbę zawodników niż jest to wymagane w 

poszczególnych zawodach, za wyjątkiem KKKŁ. Zasady rekomendowania zawodników do 

reprezentacji okręgu są następujące: 

 Krajowy Konkurs Kół Łowieckich im. Ignacego Stachowiaka 27-28.06.2020 Katowice 

W Krajowym Konkursie Kół Łowieckich okręg będzie reprezentowany przez drużynę, która 

zajmie I miejsce w klasyfikacji zespołowej otwartej w Zawodach Okręgowych PZŁ Katowice 

w 2020 roku. W przypadku możliwości zgłoszenia drugiej drużyny – będzie nią drużyna, która 

zajmie II miejsce w klasyfikacji zespołowej otwartej. 

 Mistrzostwa PZŁ Dian  01-02.08.2020 Bydgoszcz 

Do reprezentacji okręgu rekomendowana będzie Mistrzyni Okręgu Katowickiego w kategorii 

Dian w 2020 roku oraz zawodniczki, które uzyskają najlepsze wyniki w zawodach 

centralnych
1)

 lub okręgowych
2)

 w 2020 roku. Pod uwagę brane będą 3 najlepsze wyniki z 

zawodów w wieloboju myśliwskim. 

 Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej   08-09.08.2020 Włocławek 

Do reprezentacji okręgu w pierwszej kolejności rekomendowany będzie Mistrz Okręgu w 

klasie powszechnej w 2020 roku oraz zawodnicy, którzy zdobędą klasę mistrzowską przed 

Mistrzostwami Polski Klasy Powszechnej. W następnej kolejności rekomendowani będą 

zawodnicy klasy powszechnej, którzy uzyskają najlepsze wyniki w zawodach centralnych
1)

 lub 

okręgowych
2)

. Pod uwagę brane będą 3 najlepsze wyniki z zawodów w wieloboju myśliwskim. 

 Mistrzostwa klasy C  29-30.08.2020 Bielsko-Biała 

Do reprezentacji okręgu obligatoryjnie rekomendowany będzie Mistrz Okręgu PZŁ Katowice 

w klasie C w 2020 roku Pozostali reprezentanci zostaną wyłonieni wśród zawodników klasy C, 

którzy do czasu powołania uzyskają najlepsze wyniki w zawodach centralnych
1)

 lub 

okręgowych
2)

. Pod uwagę będą brane 2 najlepsze wyniki uzyskane przez zawodnika w 

wieloboju myśliwskim.. Zawodnicy klasy C w dniach rozgrywania mistrzostw nie mogą 

posiadać stażu w PZŁ dłuższego niż 5 lat – licząc od daty wstąpienia do PZŁ. 

 Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej  05-06.09.2020 Toruń 

Do reprezentacji okręgu będzie rekomendowany Mistrz Okręgu PZŁ Katowice w 2020 roku w 

klasie mistrzowskiej oraz zawodnicy posiadający klasę mistrzowską, którzy uzyskają najlepsze 

wyniki w zawodach centralnych
1)

 w wieloboju myśliwskim. Pod uwagę brane będą 3 najlepsze 

wyniki uzyskane przez zawodników w sezonie strzeleckim w wieloboju myśliwskim. 

 



Wyjaśnienia: 
 

1)
  zawody ujęte w Terminarzu centralnych zawodów strzeleckich PZŁ w 2020 roku 

opublikowanym na stronie www.pzlow.pl rozgrywane na zasadach pełnego wieloboju 

myśliwskiego. 
2)

  zawody ujęte w Terminarzu zawodów strzeleckich organizowanych w Okręgu PZŁ Katowice w 

2020 roku lub terminarzach zawodów organizowanych przez inne okręgi PZŁ w 2020 roku 

rozgrywane na zasadach pełnego wieloboju myśliwskiego. 

 

Uwagi: 

 

1. Przy równej ilości zdobytych punktów w zawodach centralnych i okręgowych wyżej oceniane 

będą zawody centralne. 

2. Wybór i rekomendacja zawodników przez Komisję Strzelecką będą dokonane najpóźniej na               

5 tygodni przed terminem zawodów rangi mistrzowskiej. 

3. Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice zatwierdzi skład reprezentacji najpóźniej na 4 tygodnie przed 

terminem zawodów.  

 

 

 

Siemianowice Śląskie, 02.03.2020 
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