
Regulamin 

Zawodów o ,,CZARNY DIAMENT ZIEMI ŚLĄSKIEJ’’ 

Pod patronatem: 

Prezydenta m. Katowice Mariana KRUPA 

Prezydenta m. Siemianowice Śląskie Rafała PIECHA 

Zawody organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 

 

1. Zawody o,, CZARNY DIAMENT ZIEMI ŚLĄSKIEJ’’ odbędą się w dniu 17 lipca 

2016 r. na strzelnicy PZŁ w Siemianowicach Śląskich - Bańgowie                    

ul. Zwycięstwa 2.     

   GPS   50019’4.007   N 190 1’27.043E 

2. Otwarcie zawodów 17 lipca 2016 r. godz. 8;30        

3. Koszt organizacji zawodów 150, 00 złotych od zawodnika    

4. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa 

myśliwskiego ,integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności 

strzeleckich   

5. Udział w zawodach w pierwszej kolejności biorą zawodnicy, którzy dokonali 

zgłoszenia w sekretariacie Z.O . Katowice; tel. 32/220 38 35, 

e-mail;zo.Katowice@pzlow.pl wraz z wpłatą na organizację zawodów, od 

zawodnika 150, 00 złotych na konto Zarządu Okręgu PZŁ Katowice  

nr. konta 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613 

Nie ma możliwości zwrotu wpłaty od zawodnika na organizację zawodów  

Zapisy w dniu zawodów od godz. 7.00 

6. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi   

z ważną legitymacje PZŁ bez względu na posiadaną klasę strzelecką, 

pozostali zawodnicy muszą posiadać ubezpieczenie OC na te zawody. 

Ilość zawodników startujących w zawodach ograniczona jest do 120 osób 

7. Zawodnicy startujący w zawodach zobowiązani są posiadać w czasie 

zawodów ważną legitymacje PZŁ. 



8. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi aktualnie 

,,Prawidłami Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ’’ 

i obejmować będą pełny wielobój myśliwski . 

9. Klasyfikacje: 

- indywidualną w klasie otwartej (obejmuje wszystkich startujących) 

- indywidualną w klasie powszechnej (najlepszy zawodnik startujący w klasie   

powszechnej ) 

- indywidualna otwarta ,,Dian” 

- klasa ,,C” ,,Młody Strzelec” sklasyfikowani będą zawodnicy będący cz łonkami 

PZŁ nie dłużej niż 5 lat (rok wstąpienia do PZŁ 2011)  

- najlepszy śrut 

- najlepsza kula 

10. O kolejność zajętych miejsc decyduje większą ilość uzyskanych punktów. 

 Przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym , drugim i trzecim miejscu 

decyduje dogrywka(baraż) w konkurencji ,,oś myśliwska’’. 

 Pozostałe miejsca 

- lepszy wynik konkurencji śrutowych 

- lepszy wynik na kręgu 

- lepszy wynik na osi myśliwskiej 

- lepszy wynik na zającu 

- lepszy wynik na dziku 

Jeżeli powyższe reguły nie mogą przynieść rozstrzygnięcia, to klasyfikuje się     

ex aeguo. 

11. W klasyfikacji ,,najlepszy śrut”  przy równej ilości punktów decyduje 

kolejno: 

- lepszy wynik na kręgu 



- lepszy wynik na osi myśliwskiej 

- lepszy wynik na zającu 

Jeżeli powyższe reguły nie mogą przynieść rozstrzygnięcia, to o zajętym miejscu 

decyduje dogrywka (baraż) w konkurencji ,,oś myśliwska’’  

12. W klasyfikacji ,,najlepsza kula” przy równej ilości punktów decyduje kolejno: 

- lepszy wynik w dziku 

- następnie ilość dziesiątek w lisie 

- następnie ilość dziesiątek w rogaczu 

- następnie ilość dziewiątek w lisie 

W przypadku identycznego rozkładu punktów o zwycięstwie decyduje 

dogrywka (baraż) na ,,osi dzika’’. 

W razie uzyskania w barażu tej samej ilości punktów o zwycięstwie decyduje 

ilość dziesiątek, dziewiątek itd. 

W razie identycznego rozkładu punktów dogrywkę należy powtórzyć 

13. Wyróżnienia 

- za I, II, III miejsce puchary z węgla, dyplomy 

-za IV, V, VI miejsce, wyrób artystyczny z węgla, dyplomy  

14. Fundatorem pucharów z węgla, i wyrobów artystycznych z węgla jest 

Prezydent m. Katowice Pan Marcin Krupa. 

15. Fundatorem upominków dla zawodników jest Prezydent m. Siemianowice 

Śląskie Pan Rafał Piecha 

 16. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkową ,,statuetkę z węgla’’ 

17. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe 

 18. Wyżywienie zawodników i sędziów zapewnia organizator zawodów 



19. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z ,,Regulaminem 

strzelnicy’’, ,,Regulaminem zawodów’’ wywieszonymi na tablicy ogłoszeń, na 

terenie strzelnicy i ich przestrzegania. 

20. Na strzelnicy znajduje się oznakowany punkt opieki medycznej. 

21. Wpisanie się na listę uczestników zawodów jest równoznaczne z 

zapoznaniem się z ,,Regulaminem zawodów’’ i ,,Regulaminem strzelnicy’’ 

Uwaga!  Jeżeli zawodnik przed rozpoczęciem strzelania na osi nie będzie miał 

założonych: nakrycia głowy, okularów, ochronników słuchu będzie 

niedopuszczony do strzelań. 

 

Regulamin opracowany przez Komisję Strzelecką przy ORŁ Katowice                              

04.06.2016r. 

 

 

Komisja Strzelecka                                                                             ZATWIERDZAM      

Przewodniczący                                                                                Łowczy Okręgowy  

  

Eugeniusz Bałaga                                                                                 Jerzy ŻAGIELL       

 

Informacja dodatkowa: 

W czasie zawodów zorganizowany będzie ,,poker strzelecki’’ w konkurencjach 

śrutowych. Cały przychód przekazany zostanie na pomoc dla Pana Adama 

Smelczyńskiego. 

Komisja Strzelecka przy ORŁ Katowice                    


