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Zasady 

powołań do reprezentacji Okręgu PZŁ w Katowicach  na zawody krajowe         

w 2015r. w strzelaniach myśliwskich 

 

   Doceniając dotychczasowe sukcesy, osiągnięcia, zaangażowanie strzeleckie Zarząd Okręgu  

PZŁ w Katowicach na wniosek Komisji Strzeleckiej powołuje do reprezentowania okręgu n/w 

zawodników: 

Klasa Mistrzowska: Kraska Ewa, Pospiech Sergiusz, Gawdzik Michał, Paszenda Ryszard, 

Górnik Jerzy, Bernacki Roman, Pilorz Grzegorz,  Góral Michał, Mariusz Brzeziak, Molenda 

Jacek, Witański Stefan, Jeziorowski Zbigniew. Odpowiedzialny z K.S. Paweł Hetmańczyk 

Klasa Powszechna:  Łyczykowska Aleksandra,  Dzięcioł-Gęsiarz Aleksandra, Mołdrzyk Dawid, 

Kopel Tomasz,  Ożlański Marek, Lazarek Grzegorz, Redisz Mirosław,  Szczepański Jarosław, 

Solecki Michał, Gembalczyk Paweł, Bujok Rafał, Paszenda Jacek, Lewczuk Grzegorz. 

Odpowiedzialna z K.S. Dzięcioł-Gęsiarz Aleksandra 

Kryteria wyboru zawodników i zawodniczek na zawody reprezentacji Zarządu Okręgowego  

w zawodach rangi krajowej.  

1. I-sza runda Ligi Piotrków (11.04).   

Skład zostanie podany 31.03. Drużyna będzie się składać w pierwszej kolejności z naszych 

zeszłorocznych Wawrzynowców (z 2014r Srebrny Wawrzyn; Gawdzik Michał, Paszenda 

Ryszard, Pospiech Sergiusz, Brązowy Wawrzyn; Bernacki Roman, Bogdański Maciej, 

Górnik Jerzy, Pilorz Grzegorz), którzy na zawodach krajowych organizowanych przez ZO 

Katowice 28.03  osiągną wynik powyżej 430 pkt. 

 W drugiej kolejności z zawodników klasy mistrzowskiej, którzy na zawodach krajowych 

organizowanych przez ZO Katowice 28.03  osiągną wynik powyżej 430 pkt. 

 Do drużyny wyjątkowo mogą być również zakwalifikowani zawodnicy klasy powszechnej, 

którzy na zawodach krajowych organizowanych przez ZO Katowice 28.03  osiągną wynik 

powyżej 430 pkt.  

 

 



 

 

 

 

2. II-ga runda Bielsko-Biała(6.06) i III-cia runda Częstochowa (25.07) Ligi. 

Skład na II-gą rundę będzie podany do 2.06., na III-cią rundę do 21.07. W przypadku gdy 

drużyna stanie na podium podczas I-szej rundy w Piotrowie trzech pierwszych zawodników 

klasy mistrzowskiej z drużyny automatycznie zostaną zakwalifikowani do II-ej rundy. 

Pozostała cześć zawodników lub też cała drużyna będzie w pierwszej kolejności wybrana z 

zawodników klasy mistrzowskiej , a wyjątkowo z klasy powszechnej, którzy biorą udział w 

zawodach centralnych i osiągają wysokie wyniki.  

 

3. Mistrzostwa Polski w Klasie Mistrzowskiej Elbląg (13/14.06).  

Skład podany do 7.06. Drużyna będzie wybrana z pośród zawodników którzy osiągną 

najwyższą sumę punktów wystrzelanych na 4 zawodach centralnych, lub 3 zawodach 

centralnych i zawodach okręgowych naszego okręgu. 

 Mistrz okręgu ma udział zapewniony- osobiście podejmuje decyzje o udziale. 

 

4. Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej Kielce (11/12.07). 

 Skład podany do 9.06. wybrany z zawodników, którzy do tego czasu zdobędą klasę 

mistrzowską, jeżeli biorą udział w  MPP po raz drugi, oraz pozostali ,którzy osiągną 

najwyższą sumę punktów wystrzelanych na 4 zawodach centralnych, lub 3 zawodach 

centralnych i zawodach okręgowych naszego okręgu.  

Najlepszy zawodnik w klasie powszechnej na Zawodach Okręgowych w 2015r. ma udział 

zapewniony po wcześniejszym uzyskaniu klasy mistrzowskiej, w przypadku gdy 

reprezentował  okręg w latach poprzednich na MPP - osobiście podejmuje decyzje            

o swoim udziale. 

 

5. Puchar Dian Poznań (27/28.06).  

Skład podany do 9.06. złożony z zawodniczek które do tego okresu zdobędą najwyższą sumę 

punktów wystrzelanych na 4 zawodach centralnych lub 3 zawodach centralnych i zawodach 

okręgowych naszego okręgu. W tym jedne z zawodów centralnych obowiązkowe Puchar 

Targów Poznańskich 16.05. Odpowiedzialny  z K.S. Krzysztof Łyczykowski 

 

 

 

 



 

 

6. Finał Ligi Strzeleckiej Rzeszów (29.08).  

Skład podany do 15.08 wybrany z zawodników będących członkami drużyn na zawodach 

centralnych reprezentujących okręg i osiągną najwyższą sumę punktów wystrzelaną z 4 

zawodach centralnych w tym obligatoryjnie jeden wynik musi być uzyskany w drużynie 

na zawodach (Eliminacje Ligi, MPM, KKKŁ, Puchar Dian, MPP). 

 

W przypadku takiej samej ilości punktów komisja zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia eliminacji zawodników podczas wskazanego wtorku strzeleckiego. 

Zawodnicy będą poproszeni o strzelenie pełnej konkurencji dzika w przebiegu, 5 strzałów 

z pastorału do dowolnie wybranej sylwetki lisa lub rogacza, 5 dubletów na konkurencji 

oś, 6 dubletów na konkurencji krąg. 

 

 

7. Pomoc finansowa dla zawodników od Zarządu Okręgowego PZŁ w  Katowicach 

   1. Dla zdobywców ,,Wawrzynów Strzeleckich’’ za 2014r. klasy powszechnej,                          

klasy  mistrzowskiej oraz Dian jeden darmowy wtorek strzelecki w miesiącu, 100 rzutków do    

11.04, darmowy dzik i zając na treningach. 

2. Dla każdego zawodnika klasy mistrzowskiej i powszechnej, który na zawodach centralnych 

uzyska wynik powyżej 450 pkt.– 50 rzutków gratis na treningu, 

3. 400 rzutków dla każdego zawodnika wybranego do drużyny na MPP, MPM, 

 Puchar Dian i Finał Ligi Strzeleckiej przyznane po wyłonieniu reprezentacji. 

4. Wpisowe na zawody krajowe 

5. Dopłaty do noclegów i dojazdów jak w 2014r. tj. dopłata do 1-go noclegu  50,00zł/osobę, 

dopłata do 1-go samochodu 0,5214zł/km za dojazdy na zawody (2 samochody). 

 

 

Przewodniczący Komisji Strzeleckiej                                                         Łowczy Okręgowy 

 

 Eugeniusz Bałaga                                                                                            Jerzy Żagiell 

 

 

                                                                                     

 

 


