
Regulamin 

V OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGU PZŁ KATOWICE W 

KONKURENCJACH ŚRUTOWYCH 
 
 

1. Zawody organizowane są przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach. 

2. Zawody odbędą się 26 września 2020 roku na strzelnicy PZŁ w Siemianowicach Śląskich – 

Bańgowie, przy ulicy Zwycięstwa 2. Otwarcie zawodów nastąpi o godz. 9:00. Zapisy w 

sekretariacie zawodów od godz. 7:30. 

3. Koszt organizacji zawodów (wpisowe) wynosi 150 zł od zawodnika. 

4. Celem zawodów jest rozpowszechnienie strzelectwa, integracja środowiska myśliwych i 

strzelców oraz sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. 

5. Zawody mają charakter otwarty. Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są 

posiadać ważna legitymację PZŁ, a pozostali zawodnicy (w tym zawodnicy strzelający pod 

opieką instruktora strzelectwa) ubezpieczenie OC na te zawody. Członkowie PZSS muszą 

posiadać aktualną licencję zawodniczą PZSS i okazać ją w sekretariacie w czasie zapisów. 

6. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwać Sędzia Główny, na którego 

powołuje się kol. Romana Bernackiego. 

7. Sędzia Główny przed zawodami powołuje kolegium sędziowskie. W skład kolegium 

wejdzie dwóch sędziów oraz jeden zawodnik wylosowany wśród uczestników zawodów. 

Skład kolegium sędziowskiego zostanie podany podczas ceremonii otwarcia zawodów. 

8. W czasie zawodów rozegrane zostaną 4 konkurencje: 

 Oś myśliwska (25 pkt.) 

 5 rzutków pojedynczych ze stanowisk, 

 10 dubletów po strzale ze stanowisk. 

 Krąg myśliwski (25 pkt.) 

 pełne przejście na kręgu (20 rzutków) wg prawideł, 

 dodatkowo na stanowisku nr 4: 1 dublet W-N, 1 dublet N-W i 1 pojedynczy 

rzutek z W. 

 Compak Sporting I (25 pkt.) 

 z każdego stanowiska: 3 single i 1 dublet po strzale  

 Compak Sporting II (25 pkt.) 

 z każdego stanowiska: 3 single i 1 dublet symultaniczny. 



 

9. Na wszystkich konkurencjach obowiązuje dowolny skład, podanie rzutka następuje na 

wyraźną komendę głosową zawodnika „daj”. 

10. Szczegółowe zasady obowiązujące podczas strzelania konkurencji Oś i Krąg omówi na 

odprawie Sędzia Główny zawodów, natomiast podczas rozgrywania konkurencji Compak 

Sporting I i II obowiązuje regulamin Compak Sporting dostępny na stronach 

www.fitasc.com. 

11. Kolejność strzelania poszczególnych grup zostanie ustalona podczas losowania. 

12. Klasyfikacje: 

 Open – wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, 

 Mistrz Okręgu PZŁ Katowice – zawodnicy należący do PZŁ i opłacający składkę           

w Okręgu Katowickim, 

 Dian – wszystkie zawodniczki należące do PZŁ, 

 Klasa C – zawodnicy posiadający staż w PZŁ krótszy niż 5 lat licząc od dnia 

wstąpienia do PZŁ, 

 Senior – myśliwi, którzy ukończyli 65 lat przed dniem zawodów, 

 Junior – wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończyli 21 lat do dnia zawodów, 

 Niezrzeszeni w PZŁ – zawodnicy nie będący myśliwymi. 

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

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

poszczególnych klasyfikacjach o pierwszych trzech miejscach zadecyduje dogrywka 

(baraż). Konkurencję w dogrywce (barażu) określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem 

zawodów. O pozostałym miejscach decydować będzie: 

 lepszy wynik na kręgu, 

 lepszy wynik na osi, 

 lepszy wynik na osi Compak Sporting I, 

 lepszy wynik na osi Compak Sporting II. 

Jeżeli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia, to zawodników klasyfikuje się                   

ex aequo 

 

15. Nagrody: 

 w każdej klasyfikacji za I, II i III miejsce – puchary, dyplomy do VI miejsca, 

 w klasyfikacji Mistrz Okręgu PZŁ Katowice – dodatkowo puchar przechodni dla 

najlepszego zawodnika okręgu. 



 

 

16. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów,  

Regulaminem Strzelnicy, zasadami bezpieczeństwa i zachowania się opisanymi w 

prawidłach strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ (§9, §10) oraz 

regulaminem konkurencji Compak Sporting. Regulamin Zawodów i Regulamin Strzelnicy 

wywieszone będą na tablicy ogłoszeń na terenie strzelnicy w dniu zawodów. 

17. Na strzelnicy w czasie zawodów będzie oznaczony punkt pomocy medycznej. 

18. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania na osiach strzeleckich ochronników 

słuchu, okularów i nakrycia głowy. Zawodnik nie posiadający lub nie korzystający z ww. 

zabezpieczeń nie będzie dopuszczony do strzelań. 

19. Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz 

przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem. 

20. Każdy zawodnik wpisując się na listę uczestników zawodów oraz opłacając wpisowe na 

zawody równocześnie: 

 potwierdza zapoznanie się z przytoczonymi wyżej regulaminami i prawidłami oraz  

oświadcza, że będzie ich przestrzegał, 

 wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, nr 

startowy, przynależność do okręgu PZŁ lub klubu PZSS, liczba zdobytych punktów) 

przez Z.O. PZŁ w Katowicach w celu dokumentowania wyników zawodów oraz 

wyłonienia zwycięzców, 

 wyraża zgodę na publikację ww. danych osobowych oraz publikację zdjęć 

wykonywanych w tracie trwania zawodów na stronie internetowej Zarządu 

Okręgowego w Katowicach oraz innych dostępnych publicznie mediach. 

21. Brak zgody na publikację wymienionych wyżej danych osobowych jest równoznaczny z 

rezygnacją z udziału w zawodach. 

 

 

Siemianowice Śląskie, dn. 12.09.2020 

 

Przewodniczący 

Komisji Strzeleckiej 

 Zatwierdzam, 

Łowczy Okręgu PZŁ Katowice 

   

Arkadiusz Boczkowski  Michał Gawdzik 

 


