Regulamin
Zawodów o,, Puchar Browninga i Winchestera,,
Pod patronatem,,F.H.KNtEJA Mariusz RUBlś',

Zawody organizowane przez Larzqd okręgowv P7Ł w Katowicach

1. Zawody o,,Puchar Browninga iWinchestera odbędq się
14 kwietnia(sobota 2ol8r, na strzeInicy PZŁw Siemianowicach

Ś|qskich -

Bańgowie u|. Zwycięstwa 2. GPs 5o019,4.oo7N 19o L,27.o43E
2. otwarcie zawodów L4.o4.2oL8 r. godz.8;30

3.

Udziat w zawodach w pierwszej kolejności biorq zawodnicy, którzy dokonaIi
zgtoszenia w sekretariacie Z.O. Katowice; tel.321220 38 35,

e.mai|;zo.katowice@pz|ow.pl wraz z wptatq 150,00złotych od zawod nika
na organizację zawodów, na konto Zarzqdu okręgu PZŁ Katowice
nr. konta 51 1020 23L3 0000 3LO2OL97 1613.
||ośćzawodnikow startujqcych w zawodach ograniczona jest do 120 osob
Zapisy od 1.03.2018 do 30.03.2018

4. Zawody

majq charakter otwarty, uczestniczYcw nich mogq myś|iwi
zwaznq |egitymac je PZŁ bez wzg|ędu na posiadanq k|asę strze|eckq,
pozostaIi zawodnicy i zawodnicy strze|ajqcy pod opiekq instruktora

strzelectwa ubezpieczenie OC na te zawody.
5. Zawody przeprowadzone będq zgodnie z obowiqzujqcymi aktuaInie
,,Prawidłami Strze|ań Myś!iwskich na zawodach organizowanych przez

,

PzŁ,, i obejmować będq petny wie|obój myśliwski oraz zgodnie z

Zarzqdzeniem nr,4/2oL7 Przewodniczqcego Zarzqdu Głównego PZŁ z dnia

23.0t.20L7r.

5. Konkurencje śrutowe;
ośmyśliwska;
-5 rzutków pojedynczych i 5 rzutków dubletow strzelanych na 5-ciu

stanowiskach z miejsca
- 5 rzutków, z zastosowaniem

strzeleckiej z podchodu
Krqg myśliwski;
.20 rzutków

fotokomórki, strzeIanych na ścieżce

Łajqc;
-Dwie serie po 5 przebiegów, pierwsza seria z prawa na lewo, druga seria
z lewa na prawo
Przeloty;
-].0 rzutkow mieszanych (dubIetów i pojedynczych), strze|anych z trzech

ko|ejnych stanowisk, jako pojedyncze i dub|ety, dziesiqty rzutek z

wybranego stanowiska przez zawodnika.

7. Konkurencje kulowe
Dzik;

Jedna seria 10 przebiegów przemiennie w/g ko|ejności z prawa na |ewo i z
lewa na prawo
Rogacz/Lis

;

5 strzatów do makiety |isa

i5 strzatów do makiety rogacza oddanych

z stupka

lub pastoratu do wybranej makiety.

ocena trafień śrutowych;
- za kaŻdy rozbity
- za

trafienie

rzutek

zajqca

5 pkt.
5 pkt.

ocena trafień kulowych;
- |iczba zdobytych wynika z dodawania wartościpunktowych trafionych

pierścieni.

10. Klasyfikacja;
ł

- Otwarta indywidualna

- Dian indywidualna otwarta
- Najlepszy zawodnik w Klasie Powszechnej
- NajIepszy zawodnik w konkurencjach śrutowych
- Najlepszy zawodnik w konkurencjach kulowych

11. Ko|ejnośćzajętych miejsc usta|a się wedtug i|ościuzyskanych punktow.
12. W przypadku uzyskania równej i|ościpunktów przez dwóch Iub więcej

zawodników w /w k|asyfikacjach o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka
(baraż).

Konkurencję w dogrywce (barażu) okreś|iSędzia Gtówny przed rozpoczęciem
zawodów.

o zajętych następnych miejscach decydujq koIejno;
- |epszy wynik w konkurencjach śrutowych
- |epszy wynik na kręgu
- |epszy wynik na osi myś|iwskiej
- |epszy wynik na zajqcu
- lepszy wynik na dziku

a następnie poprzez większq i|ośćdziesiqtek, ( następnie dziewiqtek, ósemek
itd.) w konkurencjach kulowych.

13. Nagrody;
-

Otwarta indywidualna

- Dian indywidualna otwarta

za miejsca l, ll, lll; Puchary, Dyplomy, nagrody rzeczowe.
- za miejsća od |V do X Dyplomy, nagrody rzeczowe.

Dla;

- Najlepszego zawodnika w Klasie Powszechnej
- Naj|epszego zawodnika w konkurencjach śrutowych
- Najlepszego zawodnika w konkurencjach kulowych

Puchar, dyplom, nagroda rzeczowa

