
 

REGULAMIN 

XXII MISTRZOSTW OKRĘGU KOSZALIŃSKIEGO PZŁ  

W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH 

1. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja 

myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich, a także wyłonienie reprezentacji okręgu 

koszalińskiego PZŁ na LIV Mistrzostwa PZŁ Klasa Powszechna, XXI Mistrzostwa PZŁ Klasa 

Mistrzowska oraz w klasie OPEN na Krajowy Konkurs Kół Łowieckich. 

2. Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie. 

3. Zawody odbędą się w dniu 09.07.2022 r. na Strzelnicy Myśliwskiej im. J. Jarosza w Manowie. 

4. Mistrzostwa Okręgu Koszalińskiego PZŁ w strzelaniach myśliwskich są organizowane               

dla członków kół okręgu koszalińskiego PZŁ. Członkowie kół reprezentują swoje koła w liczbie 

trzech myśliwych z klasą powszechną oraz reprezentowani są przez startujących indywidualnie 

myśliwych z klasą mistrzowską. W zawodach mogą również startować indywidualnie, 

zamieszkali na terenie okręgu, myśliwi niestowarzyszeni oraz myśliwi, którzy są członkami kół 

mających siedziby poza okręgiem koszalińskim. W klasyfikacji zespołowej, koła łowieckie 

reprezentują wyłącznie członkowie koła. Składy osobowe zespołów w klasie powszechnej        

i otwartej ustala się przed rozpoczęciem zawodów. Dopuszcza się do startu w zawodach 

myśliwych spoza okręgu koszalińskiego PZŁ, jednak nie będą oni klasyfikowani w żadnej             

z kategorii. 

5. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim w formule sześcioboju, 

wg „Prawidła Strzelań Myśliwskich – sześciobój” na zawodach organizowanych przez Polski 

Związek Łowiecki. 

6. Wpisowe w kwocie 150,00 zł należy wpłacać na konto ZO PZŁ w Koszalinie, nr konta: 

39 1240 3653 1111 0000 41 88 3312 do dnia 08.07.2021 r. (data księgowania środków na 

koncie ZO PZŁ w Koszalinie). Osoby, które przyjadą na zawody bez wcześniejszej wpłaty nie 

będą dopuszczone do zawodów. Osobom, które dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę 

wpisowego, a nie wezmą udziału w zawodach, wpisowe nie będzie zwracane (za wyjątkiem tych 

osób, które do dnia 06.07.2022 r. zgłoszą swoją nieobecność na zawodach). 

7. Klasyfikacja: 

a) zespołowa – reprezentacja koła (tylko klasa powszechna); 

b) zespołowa – otwarta (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu na posiadaną 

klasę strzelecką – powszechna bądź mistrzowska); 

c) indywidualna w klasie strzeleckiej powszechnej (obejmuje wszystkich startujących z okręgu 

koszalińskiego PZŁ posiadających klasę strzelecką powszechną); 

d) indywidualna w klasie strzeleckiej mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących z okręgu 

koszalińskiego PZŁ posiadających klasę strzelecką mistrzowską); 

e) klasyfikacja w kategorii Dian; 

f) klasyfikacja w kategorii Senior; 

g) najlepsza kula, najlepszy śrut. 



 

8. W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej liczby punktów o pierwszych trzech 

miejscach decyduje zawsze dogrywka / baraż. Baraż ogłasza Sędzia Główny na konkurencji oś 

lub krąg (do wyboru). 

9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników oraz przez 

dwa lub większą ilość zespołów, o zajętym miejscu decyduje kolejno: 

• lepszy wynik w strzelaniu śrutem, 

• lepszy wynik na kręgu, 

• lepszy wynik na osi praktycznej, 

• lepszy wynik na osi, 

• lepszy wynik na dziku. 

10. Program zawodów: 

a) godz. 7:00-7:30  – rejestracja zawodników w sekretariacie; 

b) godz. 7:30   – uroczyste otwarcie zawodów; 

c) godz. 8:30   – rozpoczęcie strzelań. 

11. Nagrody i wyróżnienia: 

a) miejsca 1-6 zespołowo w klasie powszechnej – puchary (miejsca 1-3), dyplomy, nagrody 

rzeczowe; 

b) miejsca 1-6 zespołowo w klasie otwartej – puchary (miejsca 1-3), dyplomy, nagrody 

rzeczowe; 

c) miejsca 1-6 indywidualnie w klasie strzeleckiej powszechnej – puchary (miejsca 1-3), 

dyplomy, nagrody rzeczowe; 

d) miejsca 1-6 indywidualnie w klasie strzeleckiej mistrzowskiej – puchary (miejsca 1-3), 

dyplomy, nagrody rzeczowe; 

e) miejsca 1-3 klasyfikacji w kategorii Dian – puchary (miejsca 1-3), dyplomy, nagrody 

rzeczowe; 

f) miejsca 1-3 klasyfikacji w kategorii Senior – puchary (miejsca 1-3), dyplomy, nagrody 

rzeczowe; 

g) najlepsza kula, najlepszy śrut – statuetki, dyplomy; 

h) reprezentacja koła, która uzyska najlepszy wynik w klasie powszechnej otrzymuje tytuł 

Mistrza Okręgu Koszalińskiego PZŁ  na rok 2022; 

i) reprezentacja koła, która uzyska najlepszy wynik w klasie OPEN reprezentuje okręg na 

zawodach Krajowy Konkurs Kół Łowieckich. 

j) trzej zawodnicy klasy powszechnej, którzy zdobędą największą liczbę punktów, będą 

stanowić reprezentację Okręgu Koszalińskiego PZŁ na LIV Mistrzostwa PZŁ - Klasa 

Powszechna; 

k) trzej zawodnicy klasy mistrzowskiej, którzy zdobędą największą liczbę punktów, będą 

stanowić reprezentację Okręgu Koszalińskiego PZŁ na XXI Mistrzostwa PZŁ - Klasa 

Mistrzowska. 

12. Punkt medyczny znajduje się w sekretariacie zawodów. 

13. Każdy uczestnik XXII MISTRZOSTW OKRĘGU KOSZALIŃSKIEGO PZŁ W STRZELANIACH 

MYŚLIWSKICH ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy 

informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. 



 

 

UWAGA: KAŻDY ZAWODNIK MUSI POSIADAĆ TRWALE PRZYMOCOWANY PASEK DO KAMIZELKI NA 

WYSOKOŚCI BIODRA, DODATKOWO KAŻDY ZAWODNIK PODCZAS ZAWODÓW MUSI POSIADAĆ 

NAKRYCIE GŁOWY (CZAPKĘ) ORAZ OCHRANIACZE SŁUCHU I WZROKU (OKULARY). 

 

Zdjęcia z zawodów oraz wyniki zawodów zawierające Pani/Pana dane, obejmujące Pani/Pana imię i nazwisko, 

nr startowy, drużyna oraz ilość zdobytych punktów zostaną opublikowane na stronie internetowej pod adresem: 

https://www.koszalin.pzlow.pl lub/i https://www.pzlow.pl. Brak zgody na publikację wskazanych danych na 

stronie internetowej jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w zawodach. 

https://www.koszalin.pzlow.pl/
https://www.pzlow.pl/

