Regulamin
Zawodów Strzelectwa Myśliwskiego
„ Mistrzostwa Okręgu Ostrołęckiego PZŁ”
które odbędą się w dniu 15 czerwca 2019r. o godz. 9.00
na strzelnicy myśliwskiej w Stepnie Michałkach.
I. Ogólne zasady organizacyjne:
Celem zawodów jest:
 sprawdzenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego w poszczególnych K. Ł.
 wyłonienie reprezentacji Okręgu Ostrołęckiego na zawody krajowe
 integracja środowiskowa myśliwych z różnych kół
 popularyzacja strzelectwa myśliwskiego
 podnoszenie umiejętności strzeleckich przez myśliwych
Zawody okręgowe są organizowane dla członków kół macierzystych danego okręgu.
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 macierzystych mających siedziby
poza okręgiem.
W zawodach uczestniczą reprezentacje wszystkich kół łowieckich w okręgu.

W klasyfikacji zespołowej, myśliwy reprezentuje tylko jedno koło łowieckie
zgodnie z deklaracją złożoną w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Ostrołęce.
1. Udział w zawodach biorą 3-osobowe zespoły reprezentujące Koła Łowieckie z terenu
Okręgu Ostrołęckiego.
2. Reprezentantem KŁ może być wyłącznie myśliwy legitymujący się stałym miejscem
zameldowania na terenie Okręgu Ostrołęckiego. Każdy uczestnik zawodów obowiązany
jest posiadać ważną legitymację PZŁ oraz aktualne pozwolenie na posiadanie broni.
3. Zgłoszenia pisemnego dokonuje właściwy Zarząd Koła w terminie do 5 dni przed
rozpoczęciem zawodów.
4. Przed zawodami każdy zgłoszony myśliwy powinien zapoznać się z "Prawidłami
strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ" oraz "Regulaminem
strzelnicy".
5. Koszt zaopatrzenia w amunicję, oraz dojazdu do strzelnicy ponosi KŁ.

II. Zasady bezpieczeństwa
Na strzelnicy obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa dotyczącymi
broni i amunicji, regulaminu strzelnicy oraz warunków wykonywania polowania a w
szczególności:
 broń na strzelnicy nosi sie rozładowaną, bez pokrowców i pasów z otwartymi
komorami
 nabojowymi
 ładowanie broni, składanie się, celowanie oraz strzelanie możliwe jest tylko na
 stanowisku
 -broń śrutową można ładować tylko dwoma nabojami, a kulowa jednym nabojem
 przyśpiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych
 nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go przed
otwarciem
 komór nabojowych i całkowitym rozładowaniu
 po zakończeniu strzelania zawodnik ukazuje sędziemu rozładowaną broń i z
otwartymi
 komorami nabojowymi opuszcza stanowisko strzeleckie
 - strzelający jest zobowiązany przerwać strzelanie gdy na przedpolu strzelnicy ukażą
sie
 ludzie, zwierzęta, powstanie inne zagrożenie lub podana zostanie komenda "przerwać
 strzelanie"
 - za stan techniczny broni odpowiedzialny jest myśliwy biorący udział w zawodach

III. Strzelania podczas zawodów
1. Konkurencje śrutowe:
 Przeloty /max 50 pkt./- pełna seria 10 rzutków mieszanych / pojedyńczych i
dubletów strzelanych z trzech stanowisk/ w tym:
- 3 rzutki pojedyńcze - strzelane z każdego stanowiska
- 3 dublety - strzelane z każdego stanowiska
- 1 rzutek pojedyńczy - strzelany z wybranego stanowiska
 Krąg myśliwski /max 100 pkt./ - pełna seria 20 rzutków, w tym:
- 6 dubletów - stanowiska nr 1, 2, 3, 5, 6, 7
- 8 rzutków pojedyńczych
 Oś myśliwska /max 100 pkt./ - pełna seria 20 rzutków w tym:
- 5 rzutków pojedyńczych strzelanych ze stanowisk z miejsca
- 5 dubletów strzelanych ze stanowisk z miejsca
- 5 rzutków pojedyńczych strzelanych na ścieżce z podchodu
 Zając w przebiegu /max 50 pkt./
Dwie serie po pięć przebiegów naprzemiennie - lewo, prawo
2. Konkurencje kulowe:
 Rogacz i lis /max 100 pkt./ - jedna seria 10 strzałów do makiet w tym:
- 5 strzałów do makiety rogacza
- 5 strzałów do makiety lisa

Każdy strzelec oddaje 5 strzałów ze słupka, oraz 5 strzałów z pastorału.
Kolejność strzałów do makiet dowolna.
 Dzik w przebiegu /max 100 pkt./ - jedna seria 10 przebiegów przemiennie
/lewo, prawo/
3. Do strzelań wolno używać każdego rodzaju broni o lufach gładkich /śrut/ i o lufach
gwintowanych /kula/ oraz amunicji uznanych w "Zasadach wykonywania polowania"
za broń i amunicję myśliwską.
4. Przy strzelaniu z broni o lufach gwintowanych wolno używać nabojów myśliwskich o
kalibrach i energii dozwolonej przepisami łowieckimi.
5. Strzelanie z broni o lufach gładkich dopuszcza się tylko z amunicji śrutowej z tym ,że:
- można używać nabojów z naważką śrutu nie przekraczającą 36 gramów
- strzelanie do rzutek odbywa się śrutem nie grubszym niż 2,5 mm
- strzelanie do makiety zająca odbywa się śrutem nie grubszym niż 3,5 mm
6. Na osi myśliwskiej oraz przy strzelaniu do makiet zająca i dzika uruchomienie celów
odbywa się po przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie
skłonem broni lub sylwetki zaznaczyć swoją gotowość do strzału.
7. W pozostałych konkurencjach uruchomienie celu następuje w ciągu 3 sek. po komendzie
"daj'.
8. Wszystkie niewypały , wynikłe z wady amunicji kulowej jak również śrutowej będą
powtarzane.
9. Rzutek rozerwany przy wyrzucie z maszyny, podany przed komendą strzelca lub
przyjęciem właściwej postawy, podany z niewłaściwej wyrzutni /krąg/ jest powtarzany.

IV. Ocena strzelań
1. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie - 500 pkt. , a reprezentacja - 1500 pkt.
2. Za każde trafienie do rzutka i makiety zająca zawodnik uzyskuje 5 pkt. niezależnie od
tego czy trafienie nastąpiło po pierwszym czy po drugim strzale.
3. Przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa - ilość punktów wynika z sumy wartości
punktowych trafionych na tarczy pierścieni.

V. Klasyfikacja
Prowadzi się następujące klasyfikacje:
1) Zespołową – otwartą (trzech najlepszych zawodników w kole bez względu na
klasę – powszechną bądź mistrzowską)
2) Diany – klasa „open”
3) Indywidualną w klasie powszechnej (obejmuje wszystkich startujących
posiadających klasę powszechną),
4) Indywidualną w klasie mistrzowskiej (obejmuje wszystkich startujących
posiadających klasę mistrzowską).
5) Indywidualną w klasie C ( obejmuje wszystkich startujących ze stażem
łowieckim poniżej pięciu lat, jeśli w tym czasie nie uzyskali klasy mistrzowskiej).

3. Kolejność zajętych miejsc drużynowo i indywidualnie ustala się w/g uzyskanych sum
punktów z poszczególnych konkurencji. W przypadku uzyskania równej ilości punktów
przez dwa lub więcej zespołów jak również indywidualnie o zajętym miejscu decyduje
kolejno:
- lepszy wynik w strzelaniu śrutem
- lepszy wynik w strzelaniu na kręgu myśliwskim
- lepszy wynik na osi myśliwskiej
- lepszy wynik uzyskany w strzelaniu kulą
4. Jeśli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia to o miejscu zespołu decyduje
mniejsza rozpiętość punktowa pomiędzy pierwszym i trzecim zawodnikiem zespołu.
5. Jeśli powyższe reguły nie przyniosą rozstrzygnięcia to o miejscu indywidualnym o
miejscu decyduje dogrywka/baraż na kręgu myśliwskim.

VI. Nagrody:
1. Klasyfikacja zespołowa:
a/ miejsca I - III - dyplomy i puchary
b/ miejsca IV - VI - dyplomy
2. Klasyfikacje indywidualne:
a/ miejsca I - III - puchary, dyplomy, upominki
b/ miejsca IV - VI - dyplomy, upominki
3. Organizator może również ufundować inne dodatkowe nagrody.

Organizatorzy:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce w składzie:
Paweł Jenoch; Kazimierz Ducki; Henryk Białczak; Zdzisław Niziński
Komisja Strzelecka pod przewodnictwem Adama Domiana

