
Regulamin 

,,Zawodów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w 

Katowicach” 

 

Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 

1.Zawody odbędą się w dniu 4.06.2017 r. na strzelnicy PZŁ w 

Siemianowicach Śląskich – Bańgowie ul. Zwycięstwa 2, 

2. Zapisy  i wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów od 

godz.7;00 

Otwarcie zawodów . godz. 8;30 

3 .Okręgowe zawody w wieloboju myśliwskim są sprawdzianem 

szkolenia strzeleckiego w kołach łowieckich oraz ważnym elementem 

popularyzacji strzelectwa okręgu katowickim. 

 4.  Celem zawodów jest wyłonienie zespołowych i indywidualnych 

Mistrzów Okręgu. 

  5.Sklasyfikowani będą zawodnicy, którzy okażą przy zapisie na listę 

startujących ważną legitymację PZŁ.   Pozostali zawodnicy muszą 

posiadać ubezpieczenie OC . na te zawody.                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. Udział w Zawodach Okręgowych biorą trzyosobowe reprezentacje kół 

łowieckich i indywidualnie stażyści kół z Okręgu PZŁ Katowice. 

Reprezentantem koła może być myśliwy, dla którego koło 

reprezentowane jest kołem macierzystym. 

7. W zawodach mogą startować indywidualnie zamieszkali na terenie 

okręgu myśliwi niestowarzyszeni oraz myśliwi, którzy są członkami kół 

macierzystych mających siedziby poza okręgiem. 

8.Rodzj wieloboju myśliwskiego ,,pełny’ lub ,,skrócony ‘’ogłosi Sędzia 

Główny przed rozpoczęciem zawodów. 

9. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi 

aktualnie,, PRAWIDŁAMI  STRZELAŃ  MYŚLIWSKICH NA 

ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ  PZŁ.’’  , Zarządzeniem 



nr.4/2017  Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ z dnia 

23.01.2017 &2, pkt.7 i   ,,Zasadami doskonalenia umiejętności 

strzeleckich w PZŁ  rozdział III’’ 

10. Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej i otwartej ustala się 

prze rozpoczęciem zawodów 

11.Klasyfikacje; 

-zespołowa, reprezentacja koła (tylko klasa powszechna) 

-zespołowa, otwarta (trzech najlepszych zawodników w kole bez 

względu na klasę; powszechną bądź mistrzowską)  

-indywidualną w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących w 

klasie powszechnej ) 

- indywidualną w klasie mistrzowskiej (obejmuje  wszystkich startujących 

w  klasie mistrzowskiej )  

- indywidualną w klasie otwartej (obejmuje wszystkich startujących) 

- indywidualna otwarta ,,Dian” 

-klasa ,,C” ,,Młody Strzelec” (sklasyfikowani będą zawodnicy będący 

członkami PZŁ nie dłużej niż 5 lat, rok wstąpienia do PZŁ 2012)  

-najlepszy śrut 

-najlepsza kula 

12 .Koło, które zajęło pierwsze miejsce w klasie powszechnej 

otrzymuje tytuł ,,MISTRZ OKRĘGU PZŁ KATOWICE w 2017r.”, koło 

które zajęło pierwsze miejsce w ,,klasie otwartej ‘’reprezentuje Okręg 

PZŁ Katowice w Krajowym Konkursie Kół Łowieckim w 2017 r. 

 13. Zawodnik ,który zajął I-sze miejsce w klasyfikacji ; indywidualna w 

klasie powszechnej otrzymuje tytuł ,,MISTRZ OKRĘGU PZŁ 

KATOWICE w KLASIE POWSZECHNEJ 2017r.”, ma prawo być w 

składzie drużyny ORŁ Katowice  na  Mistrzostwa PZŁ w Klasie 

Powszechnej w  2017r. 

14. Zawodnik ,który zajął  I-sze miejsce w klasyfikacji ; indywidualna w 

klasie mistrzowskiej  otrzymuje tytuł ,,MISTRZ OKRĘGU  PZŁ   



KATOWICE w KLASIE Mistrzowskiej 2017r.”,i ma prawo być w 

składzie drużyny  ORŁ Katowice  na  Mistrzostwa PZŁ w Klasie 

Mistrzowskiej w  2017r. 

15. Zawodniczka ,która zajęła I-sze miejsce w klasyfikacji ; indywidualna 

Dian  otrzymuje tytuł ,,MISTRZ OKRĘGU  PZŁ   KATOWICE w 

kategorii ,,Dian’’  2017r., ma prawo być w składzie drużyny  ORŁ 

Katowice  na  Mistrzostwa PZŁ Dian w  2017r. 

16. Zawodnik ,który zajął  I-sze miejsce w klasyfikacji ; indywidualna  

,,Młody Strzelec’’  otrzymuje tytuł ,,MISTRZ OKRĘGU  PZŁ   

KATOWICE w kategorii ,,Młody Strzelec 2017r.” 

17. O kolejność zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów. 

W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów o 

pierwszym , drugim i trzecim miejscu decyduje dogrywka(baraż) w 

konkurencji ,,oś myśliwska’’. Pozostałe miejsca 

-lepszy wynik konkurencji śrutowych 

-lepszy wynik na kręgu 

-lepszy wynik na osi myśliwskiej 

-lepszy wynik na zającu 

-lepszy wynik na dziku 

18.W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej 

drużyn, o zajętym miejscu decyduje kolejno; 

-lepszy wynik konkurencji śrutowych 

-lepszy wynik na kręgu 

-lepszy wynik na osi myśliwskiej 

-lepszy wynik na zającu 

-lepszy wynik na dziku 

Jeżeli powyższe reguły nie mogą przynieść rozstrzygnięcia, to o zajętym 

miejscu decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszym a ostatnim 



zawodnikiem zespołu, a następnie lepsze miejsce w klasyfikacji 

indywidualnej najlepszego zawodnika lub klasyfikuje się ex aeguo. 

19. W klasyfikacji ,,najlepszy śrut” przy równej ilości punktów decyduje 

kolejno; 

-lepszy wynik na kręgu 

-lepszy wynik na osi myśliwskiej 

-lepszy wynik na zającu 

Jeżeli powyższe reguły nie mogą przynieść rozstrzygnięcia, to o zajętym 

miejscu decyduje dogrywka (baraż) w konkurencji ,,oś myśliwska’’  

20. W klasyfikacji ,,najlepsza kula” przy równej ilości punktów decyduje 

kolejno; 

-lepszy wynik w dziku 

-następnie ilość dziesiątek w lisie 

-następnie ilość dziesiątek w rogaczu 

-następnie ilość dziewiątek w lisie 

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 itd. 

W razie identycznego rozkładu punktów dogrywkę należy powtórzyć 

21. Wyróżnienia 

Klasyfikacja zespołowa; 

- za I, II, III miejsce puchary, medale, dyplomy 

-za  IV, V, VI miejsce  dyplomy 

Klasyfikacja indywidualna; 

- za I, II ,III miejsce puchary, medale, dyplomy 

-za  IV, V, VI  miejsce  dyplomy 



 

Za  I-sze miejsce  w klasyfikacji; zespołowa, reprezentacja koła (tylko 

klasa powszechna) 

PUCHAR od PREZESA OKRĘGOWEJ RADY ŁOWIECKIEJ w 

KATOWICACH    

Za  I-sze miejsce w klasyfikacji; indywidualna w klasie powszechnej  

PUCHAR od ŁOWCZEGO OKRĘGU PZŁ w KATOWICACH         

Za I-sze miejsce w klasyfikacji; indywidualna w klasie mistrzowskiej  

PUCHAR od PRZEWODNICZĄCEGO  KOMISJI STRZELECKIEJ 

PRZY ORŁ KATOWICE 

Sędzią Głównym zawodów będzie Paweł Hetmańczyk, który 

zorganizuje i powoła zespół sędziowski. 

Puchary, medale i dyplomy zakupi; ORŁ PZŁ Katowice 

Zawody odbędą się bez kosztów wpisowego. 

22.Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z 

,,Regulaminem strzelnicy’’ , ,,Regulaminem zawodów’’ 

wywieszonymi na tablicy ogłoszeń , na terenie strzelnicy i ich 

przestrzegania. 

23.Na strzelnicy znajduje się oznakowany punkt opieki medycznej. 

Uwaga!  Jeżeli zawodnik przed rozpoczęciem strzelania na osi nie 

będzie miał założonych; nakrycia głowy, okularów, ochronników słuchu 

będzie niedopuszczony do strzelań. 

Regulamin opracowany przez Komisję Strzelecką przy ORŁ Katowice . 

 

Komisja Strzelecka                                                        Łowczy Okręgu  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Eugeniusz   Bałaga                                                            Mariusz MIŚKA 

 


