
R E G U L A M I N 
ZAWODÓW STRZELECKICH 

 o „Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Chrzanów” 

Jaworzno 2 Sierpnia 2015 

ORGANIZATOR: 

Komisja Strzelecka PZŁ ZO Katowice 

 

CEL TURNIEJU: 
- Popularyzacja strzelectwa myśliwskiego 
- Podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego, 
- Integracja środowiska myśliwych i zawodników, wymiana doświadczeń,          
- Wyłonienie zwycięzców poszczególnych konkurencji,  
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 02.08.2015r, zapisy od godz. 08.00,  
o godz. 09:00 rozpoczęcie konkurencji, na strzelnicy sportowo-myśliwskiej 
„Hubertech”  w Jaworznie przy ul. Energetyków 3. 
Klasyfikacje: Open i Kół Łowieckich 

 

Konkurencja Nr 1. 
 - Rzutki strzeleckie typu parkur 
-  25 rzutków na każdej osi strzeleckiej 
-  2 osie strzeleckie. 
- Amunicja śrutowa o maksymalnej naważce 28g 
- Punktacja: suma punktów z każdej osi max 75pkt. Razem max 150pkt. 
 
Konkurencja Nr 2.  
-Broń długa centralnego zapłonu w minimalnym kalibrze 5,56mm 
1) Makieta Rogacz :Odległość 50m.  
- 5 strzałów z „wolnej ręki” 
- Punktacja: suma punktów max 50pkt. 
2) Makieta Lis:  odległości 50m. 
- 5 strzałów z „pastorału” (pastorał dostarczony jest przez organizatora, 
dla wszystkich strzelców taki sam) 
Punktacja całej konkurencji: suma punktów obu makiet. Max 100pkt. 
 
Konkurencja Nr 3. 
-Makieta zająca w przebiegu 
-Broń śrutowa, amunicja nie grubsza niż 3,5mm. 
-5 przebiegów w lewo i 5 przebiegów w prawo. 
-Punktacja: suma punktów wszystkich przebiegów max 50 pkt. 
 
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania to 300pkt. 
 
 



Uczestnictwo  
W zawodach uprawnione są osoby posiadające jedno z następujących 
uprawnień: 
- myśliwi z aktualnym pozwoleniem na broń 
- licencja zawodnicza PZSS na 2015r 
- patent strzelecki, 
- pozwolenie na broń do ochrony własnej, służbową, 
- członkowie klubów strzeleckich posiadający przeszkolenie strzeleckie. 
- osoby nie posiadające żadnego z powyższych uprawnień pod stałą opieką 
instruktora. 
 

KLASYFIKACJA:  indywidualna open i drużynowa kół łowieckich 
(drużyny 3 osobowe – reprezentacja kół może się składać z członków 
macierzystych oraz niemacierzystych). 
Nagrody: 
za I -III miejsce –  puchary, od I – VI dyplomy. 
 
Zgłoszenia: 
 

Zgłoszenia w dniu zawodów w godzinach od 8:00 – 9:00 na strzelnicy. 
 

Opłaty startowe, broń i amunicja: 
Opłata startowa wynosi: 80 zł  
        
Broń i amunicja własna (klubowa) uczestników. 
 

Postanowienia końcowe: 
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem. 
Z przyczyn niezależnych od organizatora bądź technicznych nie 
wszystkie konkurencje muszą być przeprowadzone. 
Sprawy sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga Sędzia 
Główny zawodów, którego decyzje są ostateczne i nie odwołalne. 
Wszyscy uczestnicy muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa obowiązujących w strzelectwie sportowym oraz 
regulaminu strzelnicy. 
Interpretacja poszczególnych zapisów niniejszego regulaminu 
należy do organizatora. 

O R G A N I Z A T O R 


