
Regulamin 

zawodów o ,,CZARNY DIAMENT ZIEMI ŚLĄSKIEJ” 
 

pod patronatem 
 

Prezydenta miasta Katowice Marcina Krupy 

oraz 

Prezydenta miasta Siemianowice Śląskie Rafała Piecha 

 

organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 

 

1. Zawody o „Czarny Diament Ziemi Śląskiej” odbędą się 25 lipca 2020 roku na strzelnicy 

PZŁ w Siemianowicach Śląskich – Bańgowie przy ulicy Zwycięstwa 2. Współrzędne 

geograficzne: 50°19’04.7”N i 19°01’26.9”E. 

2. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja 

środowiska myśliwych i strzelców oraz sprawdzenie umiejętności strzeleckich. 

3. Otwarcie zawodów odbędzie się 25 lipca 2020 roku o godzinie 8:30. Wydawanie numerów 

startowych w dniu zawodów od godziny 7:00. 

4. Koszt organizacji zawodów (wpisowe) wynosi 180 zł od zawodnika. 

5. Udział w zawodach biorą zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia w sekretariacie Zarządu 

Okręgowego w Katowicach do dnia 22 lipca 2020 roku (tel. 32 220-38-35, e-mail: 

zo.katowice@pzlow.pl) oraz dokonali wpłaty wpisowego na konto: 

Zarząd Okręgu PZŁ Katowice 

nr konta: 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613 

Nie ma możliwości zwrotu wpłaty wpisowego od zawodnika 

6. Zawody mają charakter otwarty. Uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacją 

PZŁ bez względu na posiadaną klasę strzelecką. Pozostali zawodnicy muszą posiadać 

ubezpieczenie OC na te zawody. 

7. Ilość zawodników startujących w zawodach ograniczona jest do 120 osób. O udziale w 

zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. 

8. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi aktualnie ,,Prawidłami Strzelań 

Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ dla pięcioboju z Osią Praktyczną” i 

obejmować będą pełny wielobój myśliwski. Prawidła dostępne są na stronie internetowej 

https://www.pzlow.pl/strzelectwo/ 



9. Klasyfikacje: 

 indywidualna w klasie mistrzowskiej, 

 indywidualna w klasie powszechnej, 

 indywidualna Dian, 

 indywidualna w klasie C (do 5 lat o dnia wstąpienia do PZŁ), 

 senior (powyżej 65 roku życia, od dnia ukończenia), 

 najlepszy śrut, 

 najlepsza kula. 

10. Nagrody: 

W klasyfikacji indywidualnej w klasie mistrzowskiej: 

 za I, II i III miejsce – puchary z węgla i dyplomy, 

 za IV, V i VI miejsce – wyrób artystyczny z węgla i dyplomy. 

W klasyfikacji indywidualnej w klasie powszechnej, Dian i C: 

 za I, II i III miejsce – puchary z węgla i dyplomy. 

W klasyfikacji „najlepszy śrut” i „najlepsza kula”: 

 za I miejsce – wyrób artystyczny z węgla i dyplom. 

11. Fundatorem pucharów i wyrobów artystycznych z węgla jest Prezydent miasta Katowice 

Pan Marcin Krupa. 

12. Fundatorem upominków oraz statuetek z węgla dla zawodników i sędziów jest Prezydent 

miasta Siemianowice Śląskie Pan Rafał Piech, 

13. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkową „statuetkę z węgla”, 

14. Wyżywienie zawodników i sędziów zapewnia organizator zawodów. 

15. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów, zasadami 

strzelań zawartymi w Prawidłach strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez 

PZŁ, Regulaminem Strzelnicy, Zarządzeniem numer 4/2019 roku Zarządu Głównego z dnia 

05.04.2019 oraz przestrzegać zawartych tam wskazówek. Regulamin Zawodów i Regulamin 

Strzelnicy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń na terenie strzelnicy w dniu zawodów. 

16. Na strzelnicy znajduje się oznakowany punkt opieki medycznej. 

17. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania na osiach strzeleckich śrutowych 

ochronników słuchu, okularów i nakrycia głowy, a na osiach kulowych – ochronników 

słuchu. Zawodnik nie posiadający lub nie korzystający z ww. zabezpieczeń nie będzie 

dopuszczony do strzelań. 



18. Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów oraz opłacając wpisowe na 

zawody równocześnie: 

 potwierdza zapoznanie się z przytoczonymi w punkcie 15 regulaminami, prawidłami i 

zarządzeniami, jednocześnie oświadczając, że będzie ich przestrzegał, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych obejmujących imię i 

nazwisko, nr startowy, przynależność do okręgu PZŁ oraz liczbę zdobytych punktów 

przez Z.O. PZŁ w Katowicach w celu dokumentowania wyników zawodów oraz 

wyłonienia zwycięzców, 

 wyraża zgodę na publikację ww. danych osobowych oraz publikację zdjęć 

wykonywanych w tracie trwania zawodów na stronie internetowej Zarządu 

Okręgowego w Katowicach, kwartalniku „Gwarectwo Myśliwych” oraz innych 

dostępnych publicznie mediach. 

19. Brak zgody na publikację wymienionych wyżej danych osobowych jest równoznaczny z 

rezygnacją z udziału w zawodach. 

 

 

Siemianowice Śląskie, dn. 18.06.2020 

 

Przewodniczący 

Komisji Strzeleckiej 

 Zatwierdzam, 

Łowczy Okręgu PZŁ Katowice 

   

Arkadiusz Boczkowski  Mariusz Miśka 

 

 

 

 

 

 


