
Regulamin

Klasyfikacji ,,Strzelec roku 2019 okręgu PZŁKatowice''

Cel klasvfikacii

Wprowadzaj4c klasyfikację ,,Strzelec roku 2019 okręgu PZŁ Katowice'' |iczymy na większy
udział kolezanek i kolegów zainteresowanych strzelectwem myśliwskim w zawodach strzęleckich
organizowanych w naszym okręgu. Regulamy udział w zawodach strzeleckich podnosi
umiejętności strzeleckie ) co z kolei przekłada się na poprawę bezpieczenstwa na polowaniach i

bardzrej etyczne pozyskanie zwierzyny.

Zasadv klasr'fikacii

Prowadzone klasyfikacje: Otwarta, Dian i Junior

W klasyfikacji otw.artej iDian udział biorą zaw.odnicy płacący składkę w okręgu PZŁ Katowice
lr-rb członkowie kół łowieckich zarejestrowanych w okręgu PZŁ Katowice. Klasyfikacja Junior
obejmuje zawodników do 1S.tego roku życia (w 2019 r. kończy l8.cie lat) mieszkających na

terenie naszego okręgu i strzelających pod opieką instruktora.

W rankingu końcowym o t1tuł..Strzelca roku 20l9 okręgu PZŁ Katowice'' klasyfikowany będzie
każrdy zawodnik, który urczestniczyt w minimum jednych zawodach odbywających się nakaŻdej z
nw. strzelnic: Siemianowice Śląskie, Jaworzno, Rybnik i orzesze, ujętych w Terminarztt zawoclów
na terenie okręgtt PZŁ Katowice na rok 20l9,

Zasadv punktacii

Wynik końcowy w rankingu,.Strze|ca roku 20l9'' ustalony zostanie na podstawie sumy punktów
uzyskanych przez strzeIca we wszystkich zawodach, w których brał on udziaI i które ujęte są w
Terminarzu zawodów na terenie oltręgt PZŁ Katowice na rok 20]9. Z ww' punktacji wyłącza sie
Zawody o Puchar PZŁ Mix (|lf.06.f019), Zawody o Puchar Sw. Huberta (5.l0.20l9) oraz
Zawody Andrzejkowe ( I 1. I 1.20 I 9).

o końcowym wyniku decydować będzie suma uzyskanych punktów. Punkty za poszczegóIne
zawody prze|iczane będą wg następującej zasady:

ft. za 1 miejsce w zawodach zawodnik otrzymuje 100,00 pkt,

. za2-gie i kolejne miejsca liczbę punktów obIicza się wg wzoru:

x:8.t00/A
gdzie:

X - liczba punktów do klasyfikacji za dane zawody,
A - |iczba punktów zdobyta przez Zwcięzcę zawodów,
B- |tczba punktów zdobfiaprzez danego zawodnika na zawodach.

Liczbę punktów za zawody ob|icza się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku' stosując
zaokrąglenia zgodnie z zasadami matematyki (liczbę 5 i większą zaokrąg|amy w górę).



Nagrodv

Przewiduje się następujące nagrody:

. od 1 do 3 miejsca: medal, puchar oraz statuetka.
r od 4 do 10 mieisca: statuetka

ogłoszenie wyników i wreczenie nagród

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w klasyfikacji ,,Strze|ec Roku
Katowice'' odbędzie się na zawodach o ,,Puchar św. Huberta'' na strzelnicy
Śląskich w dniu 05.l0.20l9 roku.

Finansowanie

Zakup nagród zostanie sfinansowany ze środkow Zo PZŁ Katowicę'

Prowadzenie punktacii

Pro wadz en i e punktacj i t bieŻąc a aktua|izacj a wyn i ków : Marc i n Zdunek

Siemianowice Sląskie, dn.If ,04.f019 r.

Przewodnicz4cy
Komisji Strzeleckiej

2019 okręgu PZŁ
w Sięmianowicach

Lowczy ot/ęgu PZL Katowice

Arkadiusz Boczkowski


