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Zaw ody

o rg a n

izow ane przez Zarząd o kręg owy PZŁ w Katowi ca ch

niedziela) 2018 r. na stze|nicy PZŁ w
_
Siemianowicach Ś|ąskich
Bańgowie ul. Zwycięstwa 2, GPS: 50019'4.oo7N 190
1',27.043E
1. Zawody odbędą się w dniu B kwietnia(

2. Otwarcie zawodow 8 kwietnia 2018 r. godz. 8;30

3. Koszt organizacji zawodow od zawodnika

: 100

'00

złotych

4. Celem imprezy strzeleckiejjest rozpowszechnienie stzelectwa, integracja
myś|iwychi sprawdzenie ich umiejętności strze|eckich. Zawodnicy startujący w
zawodach zobowiązani są posiadać waŻna |egitymacjąPZŁ, a pozosta|i zawodnicy
orazzawodnicy strze|ający pod opieką instruktora stze|ectwa ubezpieczenie oC na
te zawody.
bowiązu je Zarządze n ie nr.4l 2017 P rzew od
Zarządu Głównego PZŁz dnia 23.01 .2017 &2, pkt,7
Pod czas zawod ów

o

n

i

cząceg o

5.Nad prawidłowym przebiegiem zawodow będzie czuwać ko|egium sędziowskie
powołane pzed zawodami pzez Sędziego Głównego
6. W sktad ko|egium wejdzie dwoch sędziow oraz jeden zawodnik wy|osowany wśrod

uczestnikow zawodów
7.Skład ko|egium zostanie podany podczas ceremonii otwarcia zawodow.

E.KONKURENGJE:

ośmyśliwska;(25

pkt.)

t

- 5 rzutków pojedynczych z stanowisk

- 10 dubletow z stanowisk

obowiązują: Prawidła Stze|ań Myś|iwskich na zawodach organizowanych
przez PZŁ zwyłączeniem rozdziału V,,układ serii w poszczegó|nych

konkurencjach"

,,Prawidła....'' dostępne:

Krąg myś|iwski;( 25 pkt.)

(

www.pz|ow.p|

)

-pełne przejściena kręgu 20 rzutkow według prawideł PZŁ
dodatkowo z stanowiska nr.4
1 dublet

W-M

'l dublet M-W
rzutek pojedynczy

zW

obowiązują: Prawidła Strze|ań Myś|iwskich na zawodach organizowanych
przezPZŁ z wyłączeniem rozdział V ,,układ serii W poszczególnych

konkurencjach"

W
*

- Wysoka

,,budka''

Compak Sporting | (25 pkt

M

-

Mała ..budka''

.)

układ serii: 3 sing|e i 1 dub|et po strza|e

obowiązuje regu|amin Compak Spońing
.*

( wr,vr,łl.fitasc.com )

Compak Sporting ll ( 25 pkt.)
układ serii: 3 sing|e i

,|

dub|et symu|taniczny

obowiązuje regu|amin Compak Sporting

(

wwr,'v.fitsc'com

)

* z powodu przyczyn technicznych moze ulec zmiana konkurencji

UWAGA

!

NA

WszYsTKlcH KoNKURENCJACH SKŁAD DoWoLNY

9. Klasyfikacja;
DIAN

JUN|OR do 21

|at (

ukończone w 2018 roku

)

SENIOR od 21do62 lat
WETERAN powyzej 62 |ata( ukończone w 2018 roku

)

oPEN - M|STRZ oKRĘGU
10. Kolejnośćstrzelania poszczego|nych grup odbywa się według |osowania.
11. Ko|ejnośćzajętych miejsc usta|a się według i|ości uzyskanych punktow.

12,w przypadku uzyskania rownej i|ościpunktow przez dwoch

|ub więcej

zawodników w /w k|asyfikacjach o pienruszych trzech miejscach zadecyduje
dogrywka (baraŻ)'

13.Konkurencję w dogrywce (barazu) okreŚ|i Sędzia Główny przed rozpoczęciem
zawodow.
14. Pozosta|i zawodnicy

zta samą ilościąpunktów będą k|asyfikowani exequo

15. Nagrody;
w kazdej kategorii za miejsca l, ll, lll; Puchary, dyplomy do X-go miejsca

OPEN : Puchar przechodni Mistza okręgu w stze|aniach Śrutowych
Za 3 nĄ|epsze wyniki uzyskan e przez zawodnikow zamieszkałych na terenie
okręgu PZŁ Katowice |ub płacących składki PZŁza2018r w oRŁ w
Katowicach : Puchary, dyPlomY,
16'KaŻdy zawodnik ma obowiązekzapoznaÓ się z: Regu|aminem Mistrzostw,
Prawidła m i Strze|a ń Myś|iwskich na zawod ach o rga n izowa nych przez PZŁ,
Regu|aminem Compak Spońingoraz Regu|aminem strze|nicy i ich pzestrzegać.
17 'Bezpieczenstwo ;Na stanowisko zawodnik przychodzi z bronią złamaną,bez
pasków' Ładowanie ty|ko na stanowisku strze|eckim.

W czasie zawodow zabrania się spozywania napojów a|koho|owych, środkow
odurzających i być pod ich wpływem
Rzutek rozerwany ,|ecący po nieprawidłowym torze, nie przyjęty ,podany z
n iewłaściwejwyrzutn i będzi e zawsze powta rza ny.
Niewypał z winy amunicji poMazamy

W dub|etach po strza|e jeŻe|i przy drugim strza|e nastąpi niewypał,|ub rzutek
będzie Wyrzucony rozerwany _powtarzamy dub|et zza|iczeniem wyniku
pierurszego strzału.
Na osi strze|eckiej zawodnik musi posiadaĆ nakrycie głowy, ochronniki słuchu
i okulary ochronne
.

1B.W czasie tnruania zawodow zabezpieczenie medyczne w osobie ,,Ratownika
Medycznego" w oznakowanym pomieszczeniu

,|g.7.04.2018 na strze|nicy w Siemianowicach Ś|ąskich- Bańgowie będzie otwańy
dla wszystkich trening od godziny 12.00

Konkurencje,,oś .'i,,Krag'' opłata 1 S,0Ozłotych
Konkurencje ,,Compak Spońing |''
opłata 25,00 złotych

i

,,Compak Spońing

||''

Reg

u |a

m in

opracowa ny przez Ko

m

isję Strze |ecką 1 3'02'201 8r'

Katowice 19.02.2018r
Komisja Strzelecka
Eugeniusz Bałaga
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