
Regulamin 

Zawodów o,, Puchar Browninga i Winchestera’’ 

Pod patronatem ,,F.H.KNIEJA Mariusz RUBIŚ’’ 

Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 

1. Zawody o ,,Puchar Browninga i Winchestera’’ odbędą się w dniu 9 kwietnia 2016 r. na 

strzelnicy PZŁ w Siemianowicach Śląskich - Bańgowie ul. Zwycięstwa 2.         

                                                 GPS   50019’4.007N 190 1’27.043E 

2. Otwarcie zawodów 9.04.2016 r. godz. 8;30                                                               

3. Udział w zawodach w pierwszej kolejności biorą zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia 

w sekretariacie Z.O . Katowice; tel. 32/220 38 35 , 

e-mail;zo.katowice@pzlow.pl wraz z  wpłatą na  organizację  zawodów , od zawodnika 

150,00 złotych  na konto Zarządu Okręgu PZŁ Katowice  

nr. konta 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613. 

Ilość zawodników startujących w zawodach ograniczona jest do 120 osób 

4. Zawody mają charakter otwarty , uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacje 

PZŁ, pozostali zawodnicy i zawodnicy strzelający pod opieką instruktora strzelectwa 

posiadający ubezpieczenie OC na te zawody. 

5. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi aktualnie ,,Prawidłami 

Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ’’ i obejmować będą 

pełny wielobój myśliwski . 

6. Konkurencje śrutowe; 

Oś myśliwska; 

-5 rzutków pojedynczych i 5 rzutków dubletów strzelanych na  5-ciu stanowiskach z 

miejsca 

- 5 rzutków, z zastosowaniem fotokomórki, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z 

podchodu 

Krąg myśliwski; 

-20 rzutków 

Zając; 

-Dwie serie po 5 przebiegów, pierwsza seria z prawa na lewo, druga seria z lewa na 

prawo 

Przeloty; 

-10 rzutków mieszanych (dubletów i pojedynczych), strzelanych z trzech kolejnych 

stanowisk, jako pojedyncze i dublety, dziesiąty rzutek z wybranego stanowiska przez 

zawodnika. 

     7. Konkurencje kulowe 



       Dzik; 

     Jedna seria 10 przebiegów przemiennie w/g kolejności z prawa na lewo i z lewa na prawo 

Rogacz/Lis ; 

   5 strzałów do makiety lisa i 5 strzałów do makiety rogacza oddanych z słupka lub pastorału 

do wybranej makiety. 

Ocena trafień śrutowych; 

     - za każdy rozbity rzutek      5 pkt. 

     - za trafienie zająca               5 pkt. 

Ocena trafień kulowych; 

- liczba zdobytych wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni. 

    10.  Klasyfikacja; 

             - Otwarta indywidualna 

             - Dian indywidualna otwarta 

             - Najlepszy zawodnik w Klasie Powszechnej 

11. Kolejność zajętych miejsc ustala się według ilości uzyskanych punktów. 

12. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników w /w 

klasyfikacjach o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka (baraż). 

Konkurencję w dogrywce (barażu) określi Sędzia Główny prze rozpoczęciem zawodów. 

O zajętych następnych miejscach decydują kolejno; 

- lepszy wynik w konkurencjach śrutowych 

- lepszy wynik na kręgu 

- lepszy wynik na osi myśliwskiej 

- lepszy wynik na zającu 

- lepszy wynik na dziku 

a następnie poprzez większą ilość dziesiątek, ( następnie dziewiątek, ósemek itd.) w 

konkurencjach kulowych. 

 



13. Nagrody; 

- za miejsca I, II, III; Puchary, Dyplomy, nagrody rzeczowe. 

- za miejsca od IV do X Dyplomy, nagrody rzeczowe. 

Organizator przewiduje losowanie nagród rzeczowych przed ceremonią zamknięcia 

zawodów wśród uczestników zawodów (zawodnicy, sędziowie, obsługa techniczna, 

sekretariat). 

14. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z,, Regulaminem Zawodów o,, Puchar 

Browninga i Winchestera’’, Prawidłami Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych 

przez PZŁ’’ , ,,Regulaminem Strzelnicy’’ i ich przestrzegać , Regulamin Zawodów i Regulamin 

Strzelnicy wywieszone będą na tablicy ogłoszeń na terenie strzelnicy. 

                                                                                                          ZATWIERDZAM 

Komisja Strzelecka ORŁ Katowice                                             Łowczy Okręgowy     

Przewodniczący ;  Eugeniusz Bałaga                                                              Jerzy Żagiell 

                                                              

 

 

 

 

   

 


