
REGULAMIN 

ZAWODÓW OKRĘGOWYCH  

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO OKRĘG KATOWICE 

 

1. Cel organizacji zawodów 

 Okręgowe zawody w wieloboju myśliwskim są sprawdzianem prowadzonych szkoleń 

strzeleckich w kołach łowieckich oraz ważnym elementem popularyzacji strzelectwa w okręgu 

katowickim. Zawody są okazją do spotkań strzelców oraz propagowania strzelectwa myśliwskiego 

wśród młodych adeptów łowiectwa. Dają okazję do obiektywnej weryfikacji własnych 

umiejętności strzeleckich przez porównanie z wynikami osiąganymi przez innych strzelców. 

Głównym celem zawodów jest wyłonienie zespołowych i indywidualnych Mistrzów Okręgu 

Katowickiego. 

2. Informacje organizacyjne 

a. Zawody organizowane są przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach. 

b. Zawody odbędą się w dniu 19.05.2019 roku na strzelnicy PZŁ w Siemianowicach 

Śląskich przy ul. Zwycięstwa 2. 

c. Zapisy uczestników i wydawanie numerów startowych realizowane są w dniu zawodów 

w sekretariacie od godzinie 7:30. 

d. Otwarcie zawodów nastąpi o godzinie 9:00. 

e. Zawody rozgrywane będą w pełnym wieloboju myśliwskim. W przypadku dużej liczby 

zawodników Sędzia Główny podejmie decyzję o zasadności przeprowadzenia wieloboju 

skróconego. O tym fakcie poinformuje zawodników w czasie uroczystości otwarcia 

zawodów. 

f. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi Prawidłami strzelań 

myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ, Regulaminem Strzelnicy oraz 

Zarządzeniem numer 4/2019 roku Zarządu Głównego z dnia 05.04.2019. 

3. Uczestnicy zawodów 

a. Zawody okręgowe organizowane są dla członków Okręgu PZŁ w Katowicach. 

b. Udział w zawodach biorą 3-osobowe reprezentacje kół łowieckich wpisanych do rejestru 

kół Zarządu Okręgu PZŁ Katowice oraz myśliwi indywidualni będący członkami ww. 

kół, jak również myśliwi zamieszkali na terenie okręgu, którzy są członkami kół 

mających siedziby poza okręgiem. 

c. W zawodach mogą startować indywidualnie również stażyści ww. kół łowieckich oraz 

myśliwi niestowarzyszeni zamieszkali na terenie okręgu PZŁ Katowice lub płacący 

składkę w Okręgu PZŁ Katowice. 

d. Reprezentantem koła łowieckiego może być myśliwy, będący członkiem tego koła. 

e. Zawodnicy spełniający kryteria przedstawione w pkt. 3b i 3c nie płacą wpisowego na 

zawody. Pozostali zawodnicy wpłacają wpisowe w wysokości 100,00 zł, przy czym nie 

będą oni klasyfikowani w zawodach. 

f. Składy osobowe drużyn w klasie powszechnej i otwartej ustala się przed rozpoczęciem 

zawodów. 



g. Warunkiem wpisania na listę zawodników jest posiadanie i okazanie przy zapisie ważnej 

legitymacji PZŁ. W innym przypadku zawodnik musi posiadać i okazać ubezpieczenie 

OC na zawody. 

4. Klasyfikacje 

a. Podczas każdych zawodów prowadzona jest klasyfikacja zespołowa i indywidualna. 

b. Klasyfikacja zespołowa: 

 zespołowa, obejmująca 3-osobowe reprezentacje kół łowieckich złożone z 

zawodników posiadających tylko klasę powszechną. 

 zespołową otwartą, obejmującą trzech najlepszych zawodników w kole łowieckim, 

bez względu na posiadaną przez nich klasę (mistrzowską lub powszechną). 

c. Klasyfikacja indywidualna:  

 w klasie powszechnej, obejmująca zawodników startujących w klasie powszechnej z 

okręgu PZŁ Katowice, 

 w klasie mistrzowskiej, obejmująca zawodników startujących w klasie mistrzowskiej 

z okręgu PZŁ Katowice, 

 Dian, obejmuje kobiety z okręgu PZŁ Katowice bez względu na posiadaną klasę 

strzelecką, 

 klasa C, obejmuje wszystkich zawodników z okręgu PZŁ Katowice, którzy są 

członkami PZŁ nie dłużej niż 5 lat (data wstąpienia do PZŁ w 2014 r.) i w tym 

czasie nie uzyskali klasy mistrzowskiej. 

d. Klasyfikacja dodatkowa: 

 najlepszy śrut, obejmuje zawodników z okręgu PZŁ Katowice, zwycięża zawodnik, 

który uzyskał najlepszy łączny wynik w konkurencjach śrutowych, 

 najlepsza kula, obejmuje zawodników z okręgu PZŁ Katowice, zwycięża zawodnik, 

który uzyskał najlepszy łączny wynik w konkurencjach kulowych. 

5. Zasady ustalania kolejności zawodników 

a. O kolejności zajętych miejsc w klasyfikacji indywidualnej decyduje ilość uzyskanych 

punktów przez zawodnika. 

b. W klasyfikacji indywidualnej w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez 

zawodników o pierwszym miejscu decydować będzie dogrywka (baraż) na osi 

myśliwskiej w konkurencji Trap. O kolejności pozostałych miejsc decydować będzie 

kolejno: 

 lepszy wynik w konkurencjach śrutowych, 

 lepszy wynik na kręgu (skeet), 

 lepszy wynik na osi (trap), 

 lepszy wynik na zającu, 

 lepszy wynik na dziku.  

c. W klasyfikacji zespołowej w przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub 

więcej drużyn o pierwszym miejscu decyduje kolejno: 

 lepszy wynik w konkurencjach śrutowych, 

 lepszy wynik na kręgu (skeet), 

 lepszy wynik na osi (trap), 

 lepszy wynik na zającu, 

 lepszy wynik na dziku, 



 jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to o zajętym miejscu 

decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszym a ostatnim zawodnikiem w 

drużynie, a następnie lepsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej najlepszego 

zawodnika w drużynie lub klasyfikuje się ex aequo. 

d. W klasyfikacji ,,najlepszy śrut” w przypadku równej ilości punktów o kolejności 

zawodników decyduje: 

 lepszy wynik na kręgu (skeet), 

 lepszy wynik na osi myśliwskiej (trap), 

 lepszy wynik na zającu. 

 jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to o zajętym miejscu 

decyduje dogrywka (baraż) na osi myśliwskiej (trap). 

e. W klasyfikacji ,,najlepsza kula” w przypadku równej ilości punktów o kolejności 

zawodników decyduje: 

 lepszy wynik w dziku, 

 następnie ilość dziesiątek w lisie, 

 następnie ilość dziesiątek w rogaczu, 

 następnie ilość dziewiątek w lisie, dziewiątek w rogaczu, itd., 

 w przypadku identycznego rozkładu punktów o zwycięstwie decyduje dogrywka  

(baraż) na ,,osi dzika”, 

 w razie uzyskania w barażu tej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje 

ilość dziesiątek, dziewiątek, ósemek, itd., 

 w razie identycznego rozkładu punktów dogrywkę należy powtórzyć. 

6. Nagrody i wyróżnienia 

a. Klasyfikacja zespołowa: 

 za miejsca I–III – puchary, medale i dyplomy, 

 za miejsca IV–VI  – dyplomy. 

b. Klasyfikacja indywidualna: 

 za miejsca I–III – puchary, medale i dyplomy, 

 za miejsca IV–VI  – dyplomy. 

c. Koło łowieckie, które zajęło I miejsce w klasyfikacji zespołowej (klasa powszechna) 

otrzymuje tytuł „Mistrz Okręgu PZŁ Katowice 2019 r.”. 

d. Koło łowieckie, które zajęło I miejsce w klasyfikacji zespołowej otwartej reprezentuje 

Okręg PZŁ Katowice na Krajowym Konkursie Kół Łowieckich w 2019 roku. 

e. Zawodnik, który zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej w klasie powszechnej 

otrzymuje tytuł „Mistrz Okręgu PZŁ Katowice w klasie powszechnej 2019 r.”. 

f. Zawodnik, który zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej w klasie mistrzowskiej 

otrzymuje tytuł „Mistrz Okręgu PZŁ Katowice w klasie mistrzowskiej 2019 r.”. 

g. Zawodniczka, która zajęła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej Dian otrzymuje tytuł 

„Mistrz Okręgu PZŁ Katowice w kategorii Dian 2019 r.”. 

h. Zawodnik, który zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej w klasie C otrzymuje tytuł 

„Mistrz Okręgu PZŁ Katowice w kategorii „Młody Strzelec” 2019 r.”. 

7. Informacje dodatkowe 

a. Sędzią Głównym zawodów będzie kol. Paweł Hetmańczyk, który powoła na zawody 

sędziów stanowiskowych. 



b. Sekretariat zawodów organizuje ZO PZŁ w Katowicach. 

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

d. Każdy zawodnik 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. 

e. Wszelkie zauważone nieprawidłowości oraz sprawy sporne należy bezzwłocznie zgłaszać 

Sędziemu Głównemu zawodów. 

f. Na strzelnicy w czasie zawodów będzie oznaczony punkt pomocy medycznej. 

g. Każdy zawodnik w czasie strzelania konkurencji śrutowych musi mieć założone  

ochronniki słuchu, okulary ochronne oraz nakrycie głowy. W czasie strzelania 

konkurencji kulowych obowiązkowe są ochronniki słuchu. W przypadku nie spełnienia 

ww. wymagań zawodnik nie zostanie dopuszczony do strzelań. 

h. Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów równocześnie: 

 potwierdza zapoznanie się z przytoczonymi w punkcie 7d 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. 

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

w zawodach. 

 

 

Siemianowice Śląskie, dn. 15.04.2019 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Strzeleckiej 

 Zatwierdzam, 

Łowczy Okręgu PZŁ Katowice 

   

Arkadiusz Boczkowski  Mariusz Miśka 

 


