REGULAMIN
ZAWODÓW O PUCHAR ŁOWCZEGO OKRĘGOWEGO
W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH
1. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja
myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich.
2. Organizatorem zawodów jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie.
3. Zawody odbędą się w dniu 20.08.2022 r. na Strzelnicy Myśliwskiej im. J. Jarosza w Manowie.
4. Zawody o Puchar Łowczego Okręgowego w strzelaniach myśliwskich są organizowane
dla wszystkich członków PZŁ, posiadających ważne legitymacje PZŁ.
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 17.08.2022 r. Prosimy o podanie w tytule
przelewu: data zawodów, posiadana klasa strzelecka i numer legitymacji PZŁ,. Osobom, które
dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego, a nie wezmą udziału w zawodach, wpisowe
nie będzie zwracane (za wyjątkiem tych osób, które do dnia 17.08.2022 r. zgłoszą swoją
nieobecność na zawodach).
7. Klasyfikacja:
a) Indywidualna w klasie otwartej;
b) indywidualna w klasie strzeleckiej powszechnej;
c) indywidualna w klasie strzeleckiej mistrzowskiej;
d) klasyfikacja w kategorii Dian;
e) klasyfikacja w kategorii Senior;
f) 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, o zajętym
miejscu decyduje kolejno:
• lepszy wynik w strzelaniu śrutem,
• lepszy wynik na kręgu,
• lepszy wynik na osi,
• lepszy wynik na dziku.
10. Program zawodów:
a) godz. 8:00-8:30
– rejestracja zawodników w sekretariacie;
b) godz. 8:30
– uroczyste otwarcie zawodów;
c) godz. 9:00
– rozpoczęcie strzelań.

11. Nagrody i wyróżnienia:
a) Puchar Łowczego Okręgowego – (dla zawodnika, który uzyska najwyższy wynik
indywidualny w klasie otwartej;
b) miejsca 1-3 indywidualnie w klasie strzeleckiej powszechnej – medale (miejsca 1-3),
dyplomy, nagrody rzeczowe;
c) miejsca 1-3 indywidualnie w klasie strzeleckiej mistrzowskiej – medale (miejsca 1-3),
dyplomy, nagrody rzeczowe;
d) miejsca 1-3 klasyfikacji w kategorii Dian – medale (miejsca 1-3), dyplomy, nagrody
rzeczowe;
e) miejsca 1-3 klasyfikacji w kategorii Senior – medale (miejsca 1-3), dyplomy, nagrody
rzeczowe;
f) najlepsza kula, najlepszy śrut – statuetki, dyplomy.
12. Punkt medyczny znajduje się w sekretariacie zawodów.
13. Każdy uczestnik zawodów o „Puchar Łowczego Okręgowego” 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.

