
REGULAMIN 

XIX EDYCJI TURNIEJU IV STRZELNIC 

im. ANDRZEJA CIEMNIEWSKIEGO 

  

ORGANIZOWANEGO W 2019 r. PRZEZ ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ 

W KATOWICACH 

 

 

1. Cel organizacji zawodów 

Turniej im. Andrzeja Ciemniewskiego jest organizowany corocznie w celu uczczenia pamięci 

Łowczego Wojewódzkiego w latach 1983-1995. Zawody mają przypominać jego postać i zasługi 

dla łowiectwa oraz być okazją spotkań strzelców i propagowania strzelectwa wśród myśliwych i 

sprawdzenia ich umiejętności strzeleckich. 

2. Terminarz zawodów 

Turniej rozgrywany będzie na następujących strzelnicach: 

 I  runda  28.04.2019 (niedziela)   Brzeszcze, 

 II  runda   09.06.2019 (niedziela)        Orzesze, 

 III  runda  10.08.2019 (sobota)    Jaworzno, 

 Finał    22.09.2019  (niedziela)   Siemianowice Śląskie.                                     
 

Rozpoczęcie zawodów na wszystkich strzelnicach o godzinie 9:00. Zapisy zawodników od 8:00. 

3. Zasady ogólne 

a. Podczas turnieju strzelania odbywać się będą do rzutków z broni gładko lufowej. 

b. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą wszyscy myśliwi z ważną 

legitymacją PZŁ bez względu na posiadaną klasę strzelecką. Pozostałe osoby strzelać 

mogą pod opieką instruktora strzelectwa i posiadać aktualne ubezpieczenie OC na te 

zawody. 

4. Zasady strzelań 

a. Strzelania odbywają się do rzutków. 

b. Za każdy trafiony rzutek otrzymuje się 1 pkt., maksymalnie można uzyskać 75 pkt.  

c. Rzutek uznaje się za trafiony, jeśli zostanie on rozbity lub jeśli sędziowie stwierdzą 

wyraźny odłamek, 

d. Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu nie załadowania broni, nie 

odbezpieczenia broni lub innych niesprawności technicznych broni traktuje się jako „0”. 

e. Wszelkie niewypały wynikłe z winy amunicji należy zgłosić sędziemu w celu 

umożliwienia powtórzenia strzału. Zgłoszenie odbywa się przez podniesienie dłoni do 

góry i oczekiwanie na przybycie sędziego. Dalsze postępowanie zawodnika musi być 

zgodne z poleceniami sędziego. 

f. Rzutki rozbite przez maszynę oraz rzutki znacząco odbiegające od prawidłowego toru 

lotu zawodnik ma prawo powtórzyć pod warunkiem ich nie przyjęcia. 

g. W przypadku dubletu po strzale, gdy ulegnie rozbiciu przez maszynę drugi rzutek, należy 

powtórzyć cały dublet, przy czym zalicza się wynik pierwszego strzału. 



h. W przypadku dubletów symultanicznych (jednoczesnych), gdy rozbity będzie jeden z 

rzutków należy powtórzyć cały dublet. 

i. Na wszystkich konkurencjach rzutki ukazują się po wyraźnej komendzie głosowej 

zawodnika np. „daj”. Rzutek powinien ukazać się w czasie od 0 do 3 sekund. Skład 

zawodnika jest dowolny. 

j. W dublecie „po strzale” drugi rzutek powinien ukazać się po pierwszym strzale 

zawodnika. 

k. Strzelanie przeprowadza się w grupach sześcioosobowych. W uzasadnionych 

przypadkach grupa może być mniej liczna. 

l. O kolejności strzelania poszczególnych grup decyduje losowanie. 

5. Konkurencje strzeleckie 

1. Konkurencja TRAP 

▪ W ramach konkurencji strzelane jest 25 rzutków punktowanych po 1 pkt. (5 rzutków 

pojedynczych i 10 dubletów). Łącznie można zdobyć 25 punktów. 

▪ Strzelcy oddają strzały ze stanowisk do rzutka pojedynczego, po czym następuje 

przejście na kolejne stanowisko. Po odstrzeleniu serii rzutków pojedynczych ze 

wszystkich stanowisk następują 2 serie strzelań do dubletów. Po strzeleniu dubletu w 

grupie następuje przejście na kolejne stanowisko. 

▪ Maszyna do wyrzucania rzutków ustawiona jest jako pływająca. 

2. Konkurencja SKEET 

▪ W ramach konkurencji strzelane jest 25 rzutków punktowanych po 1 pkt. 

▪ W pierwszej kolejności strzelane jest pełne przejście na kręgu do 20 rzutków, a 

następnie ze stanowiska nr 4 wszyscy strzelcy oddają strzały do 1 dubletu w 

kolejności: wysoka wyrzutnia – niska wyrzutnia, następnie oddają strzały do 1 

dubletu w kolejności niska wyrzutnia – wysoka wyrzutnia oraz do pojedynczego 

rzutka z wysokiej wyrzutni. 

▪ W dublecie rzutki rozbite jednym strzałem należy powtórzyć. 

3. Konkurencja PARKUR 

▪ W ramach konkurencji strzelane jest 25 rzutków punktowanych po 1 pkt.,  

▪ Strzelania są prowadzone z 5 stanowisk, przy czym z każdego stanowiska oddaje się 

strzały do 3 rzutków pojedynczych oraz jednego dubletu po strzale. 

▪ Po strzeleniu wszystkich rzutków z danego stanowiska następuje przejście. 

▪ Rzutki posiadają stałe trajektorie. Maszyny ustawia się tak, by jeden z rzutków był 

rzutkiem przychodzącym, jeden odchodzącym oraz jednym defilującym. Pozostałe 2 

rzutki ustawia się dowolnie. 

6. Klasyfikacja 

a. Podczas każdych zawodów prowadzona jest klasyfikacja indywidualna oraz drużynowa.  

b. Klasyfikacja indywidualna: Mistrzowska, Powszechna, Dian, Senior, Klasa C. 

c. Klasyfikacja drużynowa: Otwarta. 

d. Klasyfikacja dodatkowa z całego turnieju: 

 najlepszy zawodnik w konkurencji Skeet, 

 najlepszy zawodnik w konkurencji Trap, 

 najlepszy zawodnik w konkurencji Parkur. 

 



e. Obowiązują następujące zasady w klasyfikacji: 

 klasa Mistrzowska – wszyscy strzelcy posiadający klasę mistrzowską, 

 klasa Powszechna – wszyscy strzelcy nie posiadający klasy mistrzowskiej, 

 klasa C – zawodnik, którego staż łowiecki nie przekracza pięć lat i w tym czasie nie 

uzyskał klasy mistrzowskiej (rok wstąpienia do PZŁ 2014 lub później), 

 klasa indywidualna Dian – wszystkie kobiety bez ograniczeń, 

 klasa indywidualna Senior – zawodnicy, którzy w roku odbywania się turnieju 

kończą 62 lata lub są starsi, 

 klasyfikacja drużynowa Otwarta – dowolna liczba zawodników z jednego koła 

łowieckiego; zawodnikiem reprezentującym koło łowieckie może być każdy członek 

koła łowieckiego oraz stażysta; zawodnik może reprezentować tylko jedno koło 

łowieckie podczas całego turnieju, 

 w klasyfikacji drużynowej do wyniku z zawodów liczą się 3 najlepsze wyniki 

zawodników reprezentujących koło; w przypadku większej liczby zawodników 

kolejne wyniki zawodników klasyfikowane są jako kolejna drużyna danego koła 

łowieckiego, 

7. Punktacja 

a. W zawodach I, II, III rundy oraz w Finale zwycięzcami zostają zawodnicy i drużyna, 

którzy uzyskali największą ilość punktów. 

b. W klasyfikacji końcowej turnieju zwycięzcami zostają zawodnicy i drużyna, którzy 

zdobyli w sumie najwięcej punktów z trzech zawodów. 

c. W klasyfikacji dodatkowej turnieju wynik końcowy liczony będzie, jako suma punktów z 

trzech najlepszych zawodów turnieju. 

d. Dodatkowym warunkiem klasyfikacji końcowej i dodatkowej turnieju jest udział w 

Finale turnieju 4 strzelnic. 

e. Przy równej ilości punktów w klasyfikacjach indywidualnych we wszystkich rundach o    

I, II i III miejscu decydować będzie baraż na Trapie. O dalszych miejscach decyduje 

kolejno lepszy wynik w konkurencjach Skeet, Trap, Parkur. Jeżeli ta klasyfikacja nie da 

rozstrzygnięcia to zawodnicy będą sklasyfikowani ex aequo. 

f. Przy równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej we wszystkich rozgrywkach, o    

I, II i III miejscu decydować będzie lepszy wynik w konkurencji Skeet, Trap, Parkur. 

Bierze się tu pod uwagę sumę wyników trzech zawodników z drużyny. Jeżeli ww. 

klasyfikacja nie da rozstrzygnięcia decydować będzie różnica punktów pomiędzy 

pierwszym i trzecim zawodnikiem w drużynie. O kolejnych miejscach drużyn decydować 

będzie lepszy wynik drużyny w konkurencjach Skeet, Trap, Parkur. Jeżeli ta klasyfikacja 

nie da rozstrzygnięcia to drużyny będą sklasyfikowane ex aequo. 

g. Koło może być reprezentowane przez dowolną ilość zawodników i drużyn. Do wyniku 

pierwszej drużyny liczone będą trzy najlepsze wyniki, do drugiej kolejne trzy wyniki itd. 

Koło łowieckie reprezentować mogą jego członkowie i stażyści. Drużyna liczy trzech 

zawodników. W przypadku nie kompletnej drużyny brakujący zawodnik otrzyma „0” 

punktów. 

h. Zawodnik może reprezentować tylko jedno Koło łowieckie podczas całego turnieju. 

 

 

 

 



8. Nagrody 

a. W każdej rundzie turnieju: 

 za miejsca I–III – medale i dyplomy, 

 za miejsca IV–VI  – dyplomy. 

b. W klasyfikacji końcowej turnieju:  

 za miejsca I–III – puchary i dyplomy, 

 za miejsca IV–X  – dyplomy. 

c. Medale, puchary i dyplomy zakupi Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach w ilości 

wynikającej z regulaminu Turnieju IV Strzelnic. 

d. W klasyfikacji dodatkowej (skeet, trap, parkur) puchary ufunduje kol. Józef Gembalczyk. 

e. Przewiduje się nagrody rzeczowe w finale turnieju, w zależności od zgromadzonych 

funduszy. 

9. Zasady finansowania zawodów 

a. Wpisowe od każdego zawodnika ustala się na 100 zł (brutto). 

b. Koszt strzelnicy od zawodnika ustala się na 80 zł (brutto). 

c. Koszt ZO PZŁ w Katowicach od zawodnika wynosić będzie 20 zł (brutto). Kwota ta 

zostanie przeznaczona na opłacenie sędziów i sekretariat zawodów. 

d. Sekretariat i pobieranie wpisowego na zawodach organizuje ZO PZŁ w Katowicach w 

uzgodnieniu z organizatorem zawodów na danej strzelnicy. 

e. Pobrane wpisowe sekretariat wpłaca do kasy Zarządu Okręgowego w Katowicach.  

f. Organizator zawodów wystawia fakturę (rachunek) dla Z.O. Katowice za organizację 

rundy zawodów. Kwota faktury wynika z liczby zawodników pomnożonej przez 80 zł 

(brutto). 

g. Rozliczenie turnieju prowadzi księgowa zarządu. 

h. Sędzią Głównym turnieju będzie kol. Paweł Hetmańczyk, który na każde zawody powoła 

sędziów stanowiskowych. Powołanie sędziów stanowiskowych zostanie uzgodnione z 

organizatorem zawodów na danej strzelnicy. 

i. Wynagrodzenie sędziów ustali Z.O. PZŁ w Katowicach. 

10. Zasady bezpieczeństwa 

a. Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pasków, z otwartymi komorami 

nabojowymi (broń śrutowa typu bock musi być złamana, a broń półautomatyczna 

śrutowa musi mieć odsunięty do tyłu zamek). 

b. Ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na 

stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku lotu rzutków – z chwilą rozpoczęcia 

strzelania oznajmioną przez sędziego stanowiskowego. 

c. Broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma nabojami. Maksymalna naważka śrutu 

wynosi 28,0 gram. Zawodnik, u którego sędzia stwierdzi wyższą naważkę śrutu będzie 

miał zapisany wynik „0” w konkurencji, w której nastąpiło stwierdzenie niewłaściwej 

naważki. Informację o tym fakcie sędzia wpisze w „metryce strzelań”. 

d. Nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie 

nastąpi otwarcie komór nabojowych oraz rozładowanie broni. 

e. Strzelający jest zobowiązany przerwać strzelanie, jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się 

ludzie, zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podana zostanie komenda do 

przerwania strzelania. 



f. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz 

przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem. 

g. Przed każdorazowym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować 

drożność luf. 

h. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania na osiach strzeleckich ochronników 

słuchu, okularów oraz nakrycia głowy. Zawodnik nie posiadający lub nie korzystający z 

ww. zabezpieczeń nie będzie dopuszczony do strzelań. 

i. Organizator zawodów powinien zabezpieczyć na czas trwania zawodów pomoc 

medyczną. 

11. Informacje dodatkowe 

a. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów, zasadami 

strzelań zawartymi w Prawidłach strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych 

przez PZŁ, Regulaminem Strzelnicy oraz 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. 

b. Wszelkie zauważone nieprawidłowości oraz sprawy sporne należy bezzwłocznie zgłaszać 

sędziemu głównemu zawodów. 

c. Na strzelnicach w czasie zawodów będzie oznaczony punkt pomocy medycznej. 

d. Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników dowolnej rundy turnieju oraz 

opłacając wpisowe na zawody równocześnie: 

 potwierdza zapoznanie się z przytoczonymi w punkcie 12a 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 koła łowieckiego, okręgu oraz liczbę 

zdobytych punktów przez Z.O. PZŁ w Katowicach w celu dokumentowania 

wyników zawodów oraz tworzenia rankingu strzelców w poszczególnych 

klasyfikacjach turnieju. 

 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. 

e. Brak zgody na publikację wskazanych danych jest równoznaczny z rezygnacją z udziału 

w zawodach. 

 

Siemianowice Śląskie, dn. 12.04.2019 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Strzeleckiej 

 Zatwierdzam, 

Łowczy Okręgu PZŁ Katowice 

   

Arkadiusz Boczkowski  Mariusz Miśka 

 


