
REGULAMIN 

 XVI-tej EDYCJI ,,TURNIEJU PIĘCIU STRZELNIC  

im. ANDRZEJA CIEMNIEWSKIEGO’’ 

 ORGANIZOWANEGO W 2016 R. PRZEZ ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ 

 W KATOWICACH 

 

 1  Cel organizacji zawodów. 
 1.1  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. 
Turniej rozgrywany będzie na strzelnicach: 
I-sza  runda  -  16.04.2016 ( sobota) Jaworzno „ HUBERTECH” 

II-ga runda    -   7.05.2016 (sobota) „Brzeszcze” 

III-cia runda   -  5.06.2016 (niedziela) Orzesze „HUBERTUS” 

IV-ta runda    -   6.08.2016 (sobota) Rybnik „POD BUKIEM” 

FINAŁ           - 25.09.2016   Strzelnica PZŁ Siemianowice Bańgów                                                                                

Otwarcie zawodów na wszystkich strzelnicach godzina 8.30 

 2  Zasady ogólne 
 2.1  Podczas turnieju strzelania odbywać się będą do rzutków z broni gładko lufowej. 

 2.2  Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną 

legitymacją PZŁ , pozostali zawodnicy i zawodnicy strzelający pod opieką instruktora 

strzelectwa posiadający ubezpieczenie OC na te zawody. . 

 3  Zasady bezpieczeństwa 
 3.1  Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pasków z otwartymi komorami 

nabojowymi. 

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

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

strzelania. 

 3.3  Broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma nabojami max naważka 28,0 gram 

(zawodnik u którego sędzia stwierdzi wyższą naważkę będzie miał zapisany wynik ,,0’’      
w konkurencji w której nastąpiło stwierdzenie niewłaściwej naważki, informację sędzia 

wpisze w  ,,metryce strzelań’’) 

 3.4  Nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim 

nie nastąpi otwarcie komór nabojowych oraz całkowite rozładowanie broni. 

 3.5  Strzelający jest zobowiązany przerwać strzelanie, jeżeli na przedpolu strzelnicy 



ukażą się ludzie, zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podana zostanie 

komenda do przerwania strzelania. 

 3.6  Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków 

odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem. 

 3.7  Przed każdorazowym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować 

drożność luf. 

 3.8  Każdy zawodnik oraz sędzia na stanowisku w czasie strzelań musi posiadać i 
używać ochronniki słuchu, nakrycie głowy oraz okulary ochronne. 
 3.9  Organizator strzelnicy powinien zabezpieczyć pomoc medyczną oraz ubezpieczenie 

na czas trwania zawodów 

 4  Zasady strzelania 
 4.1  Strzelania odbywają się do rzutków 

 4.2  Za rzutek trafiony otrzymuje się 1 pkt. 

 4.3  Rzutek uznaje się za trafiony, jeśli rzutek zostanie rozbity ( rzutek uznaje się za 

rozbity jeśli sędziowie stwierdzą wyraźny odłamek) 

 4.4  Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie 

odbezpieczenia broni, lub innych niesprawności technicznych traktuje się jako pudło. 

 4.5  Wszelkie niewypały, wynikłe z wady amunicji  należy zgłosić sędziemu w celu 

powtórzenia. 

 4.6  Rzutki rozbite przez maszynę, oraz rzutki znacząco odbiegające od prawidłowego 

toru lotu jeżeli zawodnik go nie przyjmie należy powtórzyć. 

 4.7  W przypadku dubletu po strzale, gdy rozbity przez maszynę zostanie drugi rzutek 

cały dublet należy powtórzyć, z zaliczeniem wyniku pierwszego strzału. 

 4.8  W przypadku dubletów jednoczesnych, gdy rozbity będzie jeden z rzutków 
należy powtórzyć cały dublet. 
 4.9  Na wszystkich konkurencjach rzutki ukazują się po komendzie zawodnika „DAJ”, 

rzutek powinien ukazać się w czasie od 0 do 3s.,, skład dowolny’’ 
 4.10  W dublecie „po strzale” rzutek powinien ukazać się po pierwszym strzale zawodnika 

 5  Konkurencje strzeleckie 
 5.1  TRAP 
• Konkurencja odbywa się na (25 pkt.) 5 rzutków pojedynczych oraz 10 dubletów 

• Strzelania odbywają się ze stanowisk stałych 

• Strzelcy oddają strzały do rzutka pojedynczego, po czym następuje przejście. 

• Po strzeleniu 5 rzutków pojedynczych i przejściu przechodzi się do strzelania 10 

dubletów co powinien zakomunikować sędzia 

• Po strzeleniu każdego dubletu w grupie następuje przejście. 

 5.2  SKEET 
• Konkurencja odbywa się na (25 pkt.) 

• Pełne przejście na kręgu do 20 rzutków ( 8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów) 

• Następnie ze stanowiska 4 wszyscy strzelcy oddają strzały do 1 dubletu w kolejności 

- Wysoka Wyrzutnia - Mała Wyrzutnia następnie oddają strzały do jednego dubletu w 



kolejności Mała Wyrzutnia – Wysoka Wyrzutnia oraz do pojedynczego rzutka z Wysokiej 

Wyrzutni. 

• W dublecie rzutki rozbite jednym strzałem należy powtórzyć 

 5.3  PARKUR 
• Konkurencja odbywa się na (25 pkt.) 

• Konkurencja odbywa się z 5 stanowisk 

• Z każdego stanowiska oddaje się strzały do 3 rzutków pojedynczych oraz jednego 

dubletu 

• Po strzeleniu wszystkich rzutków z danego stanowiska następuje przejście 

• Liczba maszyn 5 ustawionych tak, aby jeden rzutek był rzutkiem przychodzącym, 

jeden odchodzącym oraz z jednym defilującym. 

 6  Organizacja zawodów 
 6.1  Strzelanie przeprowadza się w grupach sześcioosobowych. W uzasadnionych 

przypadkach grupa może być mniej liczna. 

 6.2   Kolejność strzelania poszczególnych grup, odbywa się według losowania. 

 7  Klasyfikacja 
 7.1  Podczas turnieju prowadzone są klasy indywidualne oraz drużynowe: 

• indywidualna otwarta 

• indywidualna debiutant 

• indywidualna dian 

• indywidualna senior 

• drużynowa 

Wprowadza się dodatkową klasyfikację 

• indywidualna otwarta w konkurencji  „SKEET’’ 

• indywidualna otwarta w konkurencji  „TRAP’’ 

•  indywidualna otwarta w konkurencji ,, PARCOUR’’ 

wynik końcowy w tej klasyfikacji, liczony będzie jako suma punktów ze wszystkich 

strzelnic Turnieju. 

 7.2  Wybór klasyfikacji przez zawodnika obowiązuje w całej edycji Turnieju 
 7.3  Klasa indywidualna otwarta – bez ograniczeń 

 7.4  Klasa indywidualna debiutant – zawodnik klasy powszechnej, który w ostatnich 

trzech edycjach Turnieju (tj. lata 2013, 2014 i 2015) w końcowej klasyfikacji zajął miejsce 

poza podium (I, II, III) 

 7.5  Indywidualna dian – bez ograniczeń. 

 7.6  Klasa indywidualna Senior – zawodnik, którzy w roku odbywania się Turnieju 

kończy 62 lata lub więcej. 

 7.7  Klasyfikacja drużynowa – dowolna liczba zawodników z jednego koła łowieckiego, 

zawodnikiem reprezentującym koło łowieckie może być każdy członek koła łowieckiego 

oraz stażysta. Można reprezentować tylko jedno koło łowieckie podczas Turnieju. 

 7.8  W klasyfikacji drużynowej do wyniku z zawodów liczą się 3 najlepsze wyniki 

zawodników. W przypadku większej liczby zawodników kolejne wyniki zawodników 



klasyfikowane są jako kolejna drużyna danego Koła Łowieckiego 

 8  Punktacja 
 8.1  W zawodach I-szej, II-giej, III-ciej, IV-tej, i V-tej oraz w Finale zwycięzcami  zostają 

zawodnicy i drużyna, którzy uzyskali największą ilość punktów. 

 8.2  W klasyfikacji końcowej Turnieju- zwycięzcami zostają zawodnicy i drużyna, którzy 

zdobyli w sumie najwięcej punktów w dwóch rundach i Finale. 

 8.3  Przy równej ilości punktów w klasyfikacjach indywidualnych, we wszystkich 

rozgrywkach, o I-szym, II-gim, i III-cim miejscu decydować będzie  baraż na ,,TRAPIE’’. 
O dalszych miejscach decyduje lepszy wynik na osiach; kolejno SKEET,  TRAP,  
PARCOUR. 
 Jeżeli ta klasyfikacja nie da rozstrzygnięcia to zawodnicy będą sklasyfikowani ex aequo. 

 8.4  Przy równej ilości punktów w klasyfikacji drużynowej we wszystkich rozgrywkach, 

o I-szym, II-gim i III-cim miejscu decydować będzie lepszy wynik na osiach ;kolejno 

SKEET,  TRAP,  PARCOUR.(suma wyników trzech zawodników z drużyny z najlepszymi 

wynikami) 

      Jeżeli w/w klasyfikacja nie da rozstrzygnięcia decydować będzie różnica punktów 

pomiędzy pierwszym i trzecim zawodnikiem drużyn. O kolejnych miejscach decydować 

będzie lepszy wynik drużyny na osiach  SKEET ,  TRAP,  PARCOUR. Jeżeli ta 

klasyfikacja nie da rozstrzygnięcia to drużyny będą sklasyfikowane ex aequo. 

 8.5  Koło może być reprezentowane przez dowolną ilość zawodników i drużyn. Koło 

Łowieckie reprezentować może członek koła oraz stażysta. Drużyna Koła liczy trzech 

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

punktów. 

 8.6  Do wyniku pierwszej drużyny liczone będą trzy najlepsze wyniki, do drugiej kolejne 

trzy wyniki itd. 

 8.7  Można reprezentować tylko jedno Koło Łowieckie podczas całego Turnieju….. 

1. Nagrody: 
W każdej rundzie Turnieju – 

• Za miejsca I, II, III; medale i dyplomy 

• Za miejsca od IV do VI dyplomy 

W klasyfikacji końcowej Turnieju –  

• Za miejsca I, II, III; puchary i dyplomy 

• Za miejsca od IV do X dyplomy 

Przewiduje się nagrody rzeczowe, w zależności od zgromadzonych funduszy. 
• Puchar i dyplom dla każdej konkurencji. 

Puchary w klasyfikacji końcowej Turnieju – funduje „Śląski Klub Strzelecki 
ALFA” 

Wpisowe od zawodnika                         90 ,00zł. 
Koszt strzelnicy od zawodnika              55,00 zł. 
Koszt sędziego na jednych zawodach  70,00 zł. 
Koszt sekretariatu na jedne zawody    250,00 zł. 
w/w kwoty są wartościami ,,brutto’’ 



 

9. Sekretariat i rozliczenie kosztów zawodów prowadzić będzie kol. Aleksandra 

Łyczykowska z organizatorami zawodów na w/w strzelnicach. 

10. Rozliczenie Turnieju ….– zatwierdzi Komisja Strzelecka i przekaże Zarządowi 

Okręgowemu i organizatorom zawodów na w/w strzelnicach 

11. Sędzią Głównym Turnieju – będzie kol. Paweł Hetmańczyk, który na każde zawody 

powoła sędziów stanowiskowych i kolegium sędziowskie. 

12. Wykaz zawodników z poprzednich edycji Turnieju, którzy nie mogą startować w 

klasyfikacji „Debiutant” w 2016 r. umieszczony będzie na stronie internetowej Z.O.PZŁ 

Katowice w zakładce „strzelectwo” i wywieszony będzie na każdej strzelnicy w dniu 

zawodów. 

13. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z w/w „Regulaminem…..” i zasadami 

w Prawidłach 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 w dniu zawodów. 

14. Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoczesne z potwierdzeniem 

zapoznania się z w/w regulaminami 

Regulamin Turnieju …. Opracowany przez Komisję Strzelecką w dniu  2.02.2016r. 

 

                                                                                                         ZATWIERDZAM 
Komisja Strzelecka                                                                                 Łowczy Okręgowy 

Eugeniusz Bałaga                                                                                         Jerzy Żagiell         

 
 

 


