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Z A R Z Ą D

O K R Ę G O W Y

ul. Waryńskiego 43, 71-316 S Z C Z E C I N
tel. 91 4873 187, 4872 888, fax.: 91 4314 451
e-mail : zo.szczecin@pzlow.pl

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
o „ PUCHAR GRYFA SZCZECIŃSKIEGO ”
rozgrywanych dnia 9 czerwca 2018r.
1. Zawody odbywają się w Ośrodku Strzelectwa Myśliwskiego PZŁ imienia Janusza Flaszy w
Pucicach według poniższego porządku dziennego :
- godz. 8.00 – 8.30
- godz. 8.30 – 8.45
- od godz. 9.00

- rejestracja i wydawanie numerów startowych,
- otwarcie zawodów i odprawa zawodników,
- rozpoczęcie strzelań konkursowych.

2. Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej w klasie otwartej,
oraz uzyskanie wyników kwalifikacyjnych do „Wawrzynu strzeleckiego”, jak również integracja
środowisk myśliwskich regionu.
3. W zawodach mogą brać udział wyłącznie członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację
organizacyjną i pozwolenie na broń myśliwską. Łączna lista startujących wynosi do 120
zawodników. O przyjęciu decyduje kolejność opłacenia wpisowego.
4. Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 150
zł na nasz numer rachunku bankowego : 85 1240 3813 1111 0000 4375 6692, w terminie do
dnia 3 czerwca br. Na przelewie należy podać imię i nazwisko zawodnika, oraz klasę
strzelecką.
Warunkiem rejestracji zawodnika w sekretariacie zawodów jest okazanie potwierdzenia
wniesienia opłaty wpisowego.
5. Zawody odbywają się w pełnym wymiarze konkurencji wieloboju myśliwskiego, przy
respektowaniu reguł aktualnych "Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych
przez PZŁ", w układzie :
a). 20 rzutków na osi myśliwskiej, w tym : po jednym pojedynczym i jednym dublecie
z każdego stanowiska, oraz pięć rzutków strzelanych z podchodu,
b). 20 rzutków na kręgu myśliwskim, z sześcioma dubletami,
c). 10 przemiennych przebiegów makiety zająca,
d). 10 rzutków na przelotach : po jednym pojedynczym i jednym dublecie z każdego
stanowiska i jednym rzutku strzelanym ze stanowiska do wyboru,
e). 10 kolejnych, przemiennych przebiegów makiety dzika,
f). 10 strzałów w jednej serii, po 5 do nieruchomych makiet rogacza i lisa, z czego
5 strzałów oddanych ze słupka i 5 strzałów oddanych z pastorału.
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Zgodnie z uregulowaniami wdrożonymi w/w przepisem od 2014r. każdy zawodnik podczas
strzelania zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach
śrutowych ponadto ochronników oczu i głowy. Wysokość biodra oznacza się paskiem z
materiału koloru jaskrawego na zewnętrznej stronie stroju strzelca w sposób umożliwiający
sędziemu kontrolę prawidłowości przyjęcia postawy gotowości. W obrębie osi strzeleckich
obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
6. Przydział numerów startowych i harmonogram przebiegu strzelań podane zostaną w dniu
zawodów, przed ich rozpoczęciem.
Zawodnicy obowiązani są przestrzegać odnoszące się przepisy o zachowaniu
bezpieczeństwa i zapoznać się z regulaminem strzelnicy.
7. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w klasie otwartej. Ustalenie kolejności
miejsc następuje zgodnie z zasadami określonymi § 58 „Prawideł”.
8. Za trzy pierwsze miejsca wręczone zostaną puchary, za dziesięć pierwszych nagrody
rzeczowe. Ponadto przyznane zostaną dwie nagrody indywidualne : za najwyższy wynik
uzyskany przez zawodnika w klasie powszechnej i za „najlepszą kulę” w klasie otwartej.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu w ramach
obowiązujących przepisów.
Szczecin, dnia 7 maja 2018r.

DO WIADOMOŚCI :
Kol. Marek ŚWIERCZEK – Sędzia Główny Zawodów,

Możliwość zakwaterowania w hotelu na strzelnicy we własnym zakresie – tel. 91 4617 320
(601 939 922).
Mapka trasy dojazdu do strzelnicy na stronie www.strzelnica.szin.pl – Strzelnica w Pucicach
lub bezpośrednio w Google – „Strzelnica w Pucicach”.

