
 

Regulamin 

                                         Myśliwski Parcour Strzelecki 

Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 

Zawody odbędą się w dniu 27maja 2017 r. na strzelnicy PZŁ w Siemianowicach 

Śląskich - Baogowie   ul. Zwycięstwa 2. 

 

GPS   50019’4.007   N 190 1’27.043E 

Otwarcie zawodów godz. 8;30 

 

Wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów od godz.7;00 

 

1. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestniczyć w nich mogą członkowie 

Polskiego Związku Łowieckiego (ważna legitymacja PZŁ). 

2. Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 150, 00 zł od 

każdego uczestnika, wpłata na konto Z.O PZŁ w Katowicach. 

Nr. 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613 do dnia 24.05.2017r. 

Ilość zawodników; 120 

Zapisy sekretariat Z.O Katowice 32/220 38 35 

e-mail; zo.katowice@pzlow.pl 

 

3. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującym Regulaminem 

Compak® Sporting w strzelaniach do rzutków.  

Przewiduje się min. 6 trajektorii lotu rzutków na każdej z 4 osi 

strzeleckich. 

4. Każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania 

ochronników słuchu, oczu i głowy.  

5. Dozwolona jest każdego rodzaju broń pod warunkiem, że kaliber nie większy 

niż 12 a lufa nie krótsza niż 66 cm. Wszelkie zmiany broni lub jej części 

(czoków, luf) są zabronione w trakcie trwania konkurencji. 

mailto:zo.katowice@pzlow.pl


6. Amunicja używana podczas zawodów nie może być większa niż 28 gram 

naważki i grubość śrutu nie większa niż 2,5 mm.  

 

7. Seria składa się z 25 rzutków strzelanych z 5 stanowisk w układzie 3 

pojedyncze rzutki i 1 dublet (po strzale lub symultanicznie). 

8. Zawody odbywają się na 4 polach strzeleckich. 

9. W skład grupy wchodzi najwyżej 6 strzelców. Strzelcy w
 
grupie zajmują 

kolejne bramki zgodnie z numerami startowymi. Wszystkie rzutki muszą być 

trafione z bronią przyłożoną do ramienia. Dopuszcza się strzelanie z pozycji 

złożonej. Strzelcy strzelają po kolei do każdego pojedynczego rzutka i do 

dubletu w kolejności rozpiski. Strzelec ma 10 sekund na podanie komendy 

„daj” po skończeniu strzelania przez strzelca na poprzednim stanowisku. 

Podczas zmiany stanowisk broń musi być „OTWARTA i 

ROZŁADOWANA”. 

10. Rzutek nieliczony (NO BIRD) 

Z powodu broni lub amunicji 

W przypadku nie oddania strzału z powodu broni, amunicji lub w przypadku 

oddania obu strzałów w tym samym czasie, pierwszy incydent podczas 

danych zawodów prowadzi do ostrzeżenia, drugi już taki sam przypadek 

punktowany jest „0” 

Problem  Rozwiązanie 

Oba strzały oddane w 

tym samym czasie 

Pojedynczy rzutek 

 

 

Pierwszy rzutek dubletu 

na zawołanie 

 

 

Dublet symultaniczny 

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

rzutek podany 

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

rzutek podany 

 

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

rzutek podany 

 

Pierwszy nabój nie 

wystrzela 

Pojedynczy rzutek 

 

 

Pierwszy rzutek dubletu 

na zawołanie 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

rzutek podany 

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

rzutek podany 



 

 

Dublet symultaniczny 

 

 

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

rzutek podany 

 

Drugi nabój nie 

wystrzela 

Pojedynczy rzutek 

 

 

 

Pierwszy rzutek dubletu 

na zawołanie 

 

 

 

 

 

Dublet symultaniczny 

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

rzutek podany może być tylko 

strzelony drugim strzałem 

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

dublet podany pierwszy rzutek 

zaliczony. Powtarzając należy 

oddać dwa strzały - liczony 

tylko drugi strzał do drugiego 

rzutka   

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny 

dublet podany 

 

Z powodu rzutków 

Tabela poniżej dotyczy następujących przypadków: 

-Rzutek pęka przy opuszczaniu maszyny, 

-Rzutek jest wypuszczony z innej maszyny, 

-Rzutek jest innego koloru, 

-Trajektoria rzutka jest według sędziego nieregularna, 

-Rzutek jest wypuszczony ponad 3 sekundy po komendzie „daj”, 

-Strzelec nie zawołał komendy „daj”, 

-Sędzia uważa, że przeszkadzano strzelcowi, 

-Sędzia nie jest w stanie ocenić rzutka, 

-Rzutek został wypuszczony przez przypadek z tej samej maszyny podczas 

strzału pojedynczego lub symultanicznego. 

 

Problem Rozwiązanie  

Uszkodzenie 

pojedynczego rzutka 
 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny rzutek 

wyrzucony 
 

Przypadek, kiedy rzutek pęka po Nieliczony (NO BIRD) kolejny rzutek 



chybionym pierwszym strzale i przed 

drugim wystrzelonym 

 

wyrzucony. Może być trafiony tylko 

drugim strzałem 

 

Przypadek , gdy pierwszy rzutek (lub jego 

część) uszkadza drugi, zanim strzelec 

odda drugi strzał 
 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny dublet 

wyrzucony 

Pierwszy rzutek zaliczony 
 

Uszkodzenie drugiego rzutka w dublecie 

na zawołanie 
 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny dublet 

wyrzucony.  

Pierwszy strzał zaliczony 

 

Uszkodzenie rzutka w dublecie 

symultanicznym  

 

Nieliczony (NO BIRD) kolejny dublet 

wyrzucony 

 

11. Podczas zawodów obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z przepisami 

prawa dotyczącymi broni i amunicji, wzorcowego regulaminu strzelnic oraz 

szczegółowych warunków wykonywania polowania.  

12. Ocena strzelań – trafiony rzutek 1 pkt. Zawodnik może uzyskać 

maksymalnie 100 pkt. 

13. Klasyfikacja ; 

Mężczyzn – open  

Dian 

14. Nagrody: 

a. za zajecie I,II,III miejsca – puchary , medale, dyplomy. 

b. za zajęcie IV, V, VI miejsca – dyplomy 

c. nagrody rzeczowe. 

15.Trening przed zawodami ;26 maja 2017r. od godz.12;00, odpłatność 

25,00złotych za jedną serię . 

16. Na strzelnicy w czasie zawodów będzie oznaczony punkt pomocy 

medycznej 

Komisja strzelecka                                                      Łowczy Okręgowy 

Eugeniusz Bałaga                                                        Mariusz Miśka 


