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Częstochowa, dnia 12.09.2017 r

Polski Związek Łowiecki
Zarządy Okręgowe – wszystkie

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie organizuje zawody
w strzelaniach myśliwskich PUCHAR „JURY CZĘSTOCHOWSKIEJ”, które odbędą się w dniu
30

września

2017

r.

na

strzelnicy

myśliwskiej

Polskiego

Związku

Łowieckiego

w Częstochowie, położonej w Kochcicach k/Lublińca ul. Lubliniecka 9.
Informacje dodatkowe:
godz. 7ºº - 8ºº -

rejestracja, wpłata wpisowego i wydawanie numerów startowych

godz. 8ºº

-

otwarcie zawodów

godz. 8³º

-

rozpoczęcie strzelań

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi Prawidłami
strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ oraz Regulaminem zawodów i
obejmować będą pełny wielobój myśliwski – sześć konkurencji. W zawodach uczestniczyć
mogą wyłącznie członkowie Polskiego Związku Łowieckiego.
Zawody zaliczane są do punktacji „Wawrzynu Strzeleckiego” jak również można na nich
zdobywać strzelecką klasę mistrzowską. Zawodnicy z klasą powszechną aby wywalczyć klasę
mistrzowską, powinni zgłosić ten fakt pisemnie w sekretariacie zawodów, przed ich
rozpoczęciem. Ilość zawodników jest ograniczona do 120 osób. O wpisaniu na listę
uczestników będzie decydowała kolejność zgłoszeń, których termin upływa 25 września 2017r.
Zainteresowanych rezerwacją noclegów prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowo
Rekreacyjnym „Strzelnica” Kochcice 42-713 Kochanowice - osr-strzelnica.pl
Koszt udziału w zawodach wynosi 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) od zawodnika
płatne w dniu zawodów.
Za zajęcie najlepszych miejsc organizator przewiduje dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: k.rokita@pzlow.pl
lub telefonicznie 34 324 24 54

Łowczy Okręgowy
Ireneusz Chłąd

REGULAMIN
III Zawodów strzeleckich o Puchar „Jury Częstochowskiej”

• Zawody organizowane są przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie.
• Zawody odbędą się 30 września 2017 r. na strzelnicy myśliwskiej w Kochcicach koło Lublińca.
Zapisy i wydawanie numerów startowych od 700 do 800, otwarcie o 800, rozpoczęcie strzelań 830
• Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacją PZŁ bez
względu na posiadaną klasę strzelecką.
• Przed zawodami każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z "Regulaminem strzelnicy" i
regulaminem zawodów.
W szczególności na strzelnicy obowiązuje:
-

przenoszenie broni rozładowanej i z otwartymi komorami nabojowymi,bez pasków.

-

ładować broń wolno tylko na stanowiskach strzeleckich,

-

nie wolno odwracać się i opuszczać stanowisk przed rozładowaniem broni,

-

broń śrutową ładować wolno najwyżej 2 a kulową 1 nabojem,

-

składanie się i celowanie dozwolone jest tylko na stanowisku strzeleckim w kierunku celu i pod nadzorem

sędziego stanowiskowego,
-

na strzelnicy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.

• Program zawodów obejmuje pełny myśliwski sześciobój zgodny z "Prawidłami Strzelań
Myśliwskich" organizowanych w PZŁ obowiązującymi od 01.01.2014 r.
Konkurencje śrutowe:
„ZAJĄC W PRZEBIEGU” (max. 50 pkt.) – dwie serie po 5 przebiegów, jedna seria z prawa na lewo i duga seria z
lewa na prawo,
„OŚ MYŚLIWSKA” (maks. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym : 5 rzutków pojedynczych na pięciu
stanowiskach strzeleckich z miejsca ; 5 dubletów strzelanych na stanowiskach strzeleckich z miejsca i 5 rzutków
pojedynczych strzelanych na ścieżce z podchodu,
„KRĄG MYŚLIWSKI” (maks. 100 pkt.) – pełna seria 20 rzutków, w tym : 6 dubletów i 8 rzutków pojedynczych,
„PRZELOTY” (maks. 50 pkt.) – pełna seria 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów strzelanych z trzech
stanowisk), w tym: 3 rzutki pojedyncze i 3 dublety z każdego stanowiska, oraz 1 rzutek pojedynczy strzelany z
wybranego przez zawodnika stanowiska.
Konkurencje kulowe:
„DZIK W PRZEBIEGU” (maks. 100 pkt.) – jedna seria 10 przebiegów przemiennych kolejno z prawa na lewo i z
lewa na prawo,
„ROGACZ I LIS” (maks. 100 pkt.) – jedna seria 10 strzałów do makiet rogacza i lisa (5 strzałów do każdej makiety,
oddawanych w dowolnej kolejności). Każdy strzelec oddaje 5 strzałów ze słupka stałego i 5 strzałów z pastorału.

• Do strzelań można używać wyłącznie broni uznanej za broń myśliwską zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania
tusz.
• Klasyfikacja
-

indywidualna w klasie powszechnej

-

indywidualna w klasie mistrzowskiej

-

indywidualna w klasie Dian

• O pierwszym miejscu w wypadku równych wyników decyduje dodatkowa rozgrywka na konkurencji
ustalonej przez sędziego głównego zawodów i ogłoszona przed ich rozpoczęciem.
• O dalszej kolejności decyduje lepszy wynik uzyskany w śrucie, następnie kolejno lepsze krąg, oś,
zając, dzik.( Jeżeli powyższe nie przyniesie rozstrzygnięcia, bierze się pod uwagę ilość 10 tek w obu
konkurencjach kulowych)
• Zwycięzcy otrzymują dyplomy i puchary
w klasie powszechnej 3 puchary i 6 dyplomów
w klasie mistrzowskiej 3 puchary i 6 dyplomów
w klasie Dian 1 puchar i 3 dyplomy
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany będą ogłoszone
przed rozpoczęciem zawodów przez sędziego głównego.
• Wpisowe w kwocie 150zł. od uczestnika należy wpłacić w sekretariacie zawodów przed ich
Rozpoczęciem.
• Ustala się maksymalną liczbę uczestników na 120 osób.
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik musi posiadać czapkę, okulary ochronne i
ochronniki słuchu w trakcie strzelań śrutowych, zaś w trakcie strzelań kulowych ochronniki słuchu.
Ponadto kamizelka każdego zawodnika musi być wyposażona w pasek (znacznik na wysokości
biodra) trwale do niej przymocowany. Zawodnicy nie posiadający powyższego wyposażenia, nie
będą dopuszczeni do strzelań.
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