
Regulamin 

I-szych OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ KATOWICE             
w STRZELANIACH ŚRUTOWYCH  

Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 

1. Zawody odbędą się w dniu 2 kwietnia 2016 r. na strzelnicy PZŁ w 
Siemianowicach Śląskich – Bańgowie ul. Zwycięstwa 2, GPS:   
50019’4.007N 190 1’27.043E 

2. Otwarcie zawodów 2 kwietnia 2016 r. godz. 8;30                                                              

3. Koszt organizacji zawodów od zawodnika :  150 ,00 złotych 

4. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnienie strzelectwa,            
integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. 
Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są posiadać ważną                 
legitymację PZŁ a pozostali zawodnicy oraz zawodnicy  strzelający pod 
opieką instruktora strzelectwa ubezpieczenie OC na te zawody.  

5. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać Kolegium 
sędziowskie powołane przed zawodami 

5.1. W skład kolegium wejdzie dwóch sędziów oraz jeden zawodnik 
wylosowany wśród uczestników zawodów 

5.2. Skład kolegium zostanie podany podczas ceremonii otwarcia 
zawodów. 

6. KONKURENCJE: 

6.1. Oś myśliwska; (25 pkt.) 

          - 5 rzutków pojedynczych z stanowisk 

 - 10 dubletów z stanowisk  

Obowiązują: Prawidła Strzelań Myśliwskich na zawodach 
organizowanych przez PZŁ z wyłączeniem rozdziału V „układ 
serii w poszczególnych konkurencjach” 

,,Prawidła@.’’ dostępne: ( www.pzlow.pl ) 



6.2.Krąg myśliwski;( 25 pkt.) 

-pełne przejście na kręgu 20 rzutków według prawideł PZŁ 

dodatkowo z stanowiska nr.4  

 1 dublet W-M 

1 dublet  M-W 

rzutek pojedynczy z W 

Obowiązują: Prawidła Strzelań Myśliwskich na zawodach 
organizowanych przez PZŁ z wyłączeniem rozdział V „układ 
serii w poszczególnych konkurencjach” 

W – Wysoka ,,budka’’         M – Mała ..budka’’ 

6.3. Compak Sporting I ( 25 pkt .) 

          układ serii: 3 single i 1 dublet po strzale 

          Obowiązuje regulamin Compak Sporting ( www.fitasc.com ) 

6.4. Compak Sporting II ( 25 pkt.) 

           układ serii: 3 single i 1 dublet symultaniczny  

           Obowiązuje regulamin Compak Sporting  ( www.fitsc.com ) 

7.  Klasyfikacja; 

            DIAN 

            JIUNIOR  do 21 lat ( ukończone w 2016 roku ) 

            SENIOR  od 21 do62  lat 

            WETERAN powyżej 62 lata( ukończone w 2016 roku ) 

            OPEN – MISTRZ OKRĘGU  

8.  Kolejność strzelania poszczególnych grup odbywa się według 
losowania. 

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



8.1. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub 
więcej zawodników w /w klasyfikacjach o pierwszych trzech  miejscach 
zadecyduje dogrywka (baraż).  

8.2..Konkurencję w dogrywce (barażu) określi Kolegium Sędziowskie 
przed rozpoczęciem zawodów. 

8.3. Pozostali zawodnicy z ta samą ilością punktów będą klasyfikowani 
exequo 

9. Nagrody; 

− w każdej kategorii za miejsca I, II, III; Puchary, dyplomy, nagrody 
rzeczowe ( uzależnione od ilości zawodników ) 

− OPEN : Puchar przechodni Mistrza Okręgu w strzelaniach 
Śrutowych - OPEN 

− OKRĘG: Za 3 najlepsze wyniki uzyskane przez zawodników 
zamieszkałych w okręgu Katowickim lub płacących składki PZŁ w 
ORŁ w Katowicach : Puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe 
uzależnione od ilości zawodników  

10. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z: 
Regulaminem Mistrzostw, Prawidłami Strzelań Myśliwskich na 
zawodach organizowanych przez PZŁ, Regulaminem Compak 
Sporting oraz Regulaminem strzelnicy  i ich przestrzegać. 

11. W Piątek 01.04.2016 na strzelnicy w Siemianowicach 
Śląskich- Bańgowie będzie otwarty dla wszystkich trening od 
godziny 12.00 

11.1. Jedna OŚ 25 RZUTKÓW: opłata 20,00 złotych  

Regulamin opracowany przez Komisję Strzelecką 2.02.2016r. 

 

Komisja Strzelecka                                                  Zatwierdzam 

Przewodniczący;                                                       Łowczy Okręgowy     
Eugeniusz Bałaga                                                        Jerzy Żagiell                                                                         


